
 

 

 

 

 

 

Geachte mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, 

 

Op 1 juli 2016 heeft u de concept-Aanvullingswet grondeigendom in consultatie gebracht. Deze wet 

vult de Omgevingswet aan voor wat betreft het instrumentarium voor het grondbeleid. Graag 

maken wij gebruik van de mogelijkheid op deze concept-Aanvullingswet te reageren.  

 

In de volgende paragrafen geven wij onze reactie op hoofdlijnen. In bijlage 1 bij deze brief gaan wij 

uitgebreider in op de verschillende instrumenten in de concept-Aanvullingswet. In bijlage 2 

tenslotte vindt u onze artikelsgewijze opmerkingen. Bij het opstellen van deze brief en de bijlagen 

hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van de waardevolle reacties van gemeenten.  

 

Het is nog lastig een goed oordeel te vormen over de nieuwe regels rondom het grondbeleid, 

omdat de Aanvullingswet op diverse onderdelen verder uitgewerkt zal worden in een 

Aanvullingsbesluit grondeigendom. Daarnaast verwachten wij dat met de Invoeringswet nog 

wijzigingen in de Aanvullingswet doorgevoerd zullen worden. De wet zoals die nu in consultatie 

voorligt, biedt dus nog geen volledig beeld van de mogelijkheden onder de nieuwe wetgeving. Met 

deze beperking is onze indruk dat het instrumentarium zoals dat in de Aanvullingswet wordt 

beschreven, op onderdelen een verbetering betekent ten opzichte van het bestaande 

instrumentarium. Op een aantal punten worden belangrijke verbeteringen in de doorlooptijd en 

vereenvoudiging van de regels voorgesteld, waarmee aangesloten wordt op de uitgangspunten 

voor het nieuwe Omgevingsrecht. Echter, wij hebben ook een aantal belangrijke kritiekpunten.  

 

Als VNG zijn wij intensief betrokken geweest bij het opstellen van de Omgevingswet en de 

instrumenten rondom grondbeleid die hierin opgenomen zijn. In deze concept-Aanvullingswet 

grondeigendom wordt een aantal fundamentele wijzigingen voorgesteld, waarbij een onderbouwing 
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van de noodzaak tot wijziging van de Omgevingswet ons inziens ontbreekt. Ter onderbouwing van 

de wijzigingen wordt verwezen naar de motie van Kamerlid De Vries (Kamerstuk 33.962, nr 121). 

Maar deze motie vraagt uitsluitend te bezien of een vereenvoudiging van de regels mogelijk is. De 

motie lijkt aangegrepen te worden om een aantal wijzigingen in het kostenverhaal door te voeren. 

Zo wordt bijvoorbeeld aangevoerd dat er problemen zouden zijn met het sluiten van anterieure 

overeenkomsten, maar uit de toelichting wordt niet duidelijk op welke problemen deze opmerking 

gebaseerd is. Een dergelijk probleem wordt in de Omgevingswet ook niet geconstateerd. 

Gemeenten én projectontwikkelaars herkennen eventuele problemen rondom het sluiten van 

anterieure overeenkomsten niet.  

 

Wij zijn van mening dat goedwerkende instrumenten uit de bestaande wetgeving niet vervangen 

moeten worden. Voor de VNG is steeds van belang geweest dat het bestaande instrumentarium 

voor grondexploitatie dat gemeenten ter beschikking staat, in de Omgevingswet in ieder geval 

behouden moet blijven. Aan beide uitgangspunten wordt niet voldaan, mede omdat de 

mogelijkheden voor het verhaal van bovenplanse kosten en de bijdrage ruimtelijke ontwikkeling 

onvoldoende terug komen. Daarnaast worden de mogelijkheden voor het sluiten van anterieure 

overeenkomsten beperkt, omdat toepassing van de PPT-criteria van toepassing verklaard wordt op 

deze overeenkomsten. Tot slot bieden de voorstellen naar onze mening nog niet voldoende 

mogelijkheden om op een juridisch en financieel sluitende wijze en op een praktisch werkbare 

manier, kosten te verhalen in het geval van transformatieprojecten en organische ontwikkelingen. 

 

Het van toepassing verklaren van de PPT-criteria op de anterieure overeenkomst beperkt de 

mogelijkheden voor het verhalen van kosten. Het gaat hier om een belangrijke inbreuk op de 

contractsvrijheid. Inzet van de VNG is dat met het kostenverhaal van bovenwijkse voorzieningen 

hetzelfde mogelijk is als in de bestaande situatie. Door het beperken van de kostensoortenlijst in 

het Omgevingsbesluit en het van toepassing verklaren van de PPT-criteria op anterieure 

overeenkomsten beperkt de Omgevingswet het bestaande instrumentarium van gemeenten in 

ernstige mate. Het vervallen van de contractsvrijheid waarmee een bijdrage aan ruimtelijke 

ontwikkeling kan worden afgesproken is voor de VNG onacceptabel.  

 

In de aanbiedingsbrief bij de concept-Aanvullingswet geeft u aan dat een aantal artikelen uit de 

concept-Aanvullingswet verder wordt uitgewerkt in het Aanvullingsbesluit grondeigendom. Via dit 

Aanvullingsbesluit zullen ook de regels in het Omgevingsbesluit worden aangepast. Omdat de 

bepalingen in dit Omgevingsbesluit nog zullen wijzigen, gaan wij niet tot op detail in op de artikelen 

rondom kostenverhaal en de opsomming van de kostensoorten in bijlage IV van het concept-

Omgevingsbesluit. Wij houden ons het recht voor op deze onderdelen bij aanbieding van het 

Aanvullingsbesluit verder inhoudelijk te reageren.  

U geeft aan dat het Aanvullingsbesluit naar verwachting in het najaar van 2017 ter toetsing en 

consultatie wordt voorgelegd. In het Aanvullingsbesluit zullen belangrijke onderdelen, zoals de 

voorwaarden waaronder van kostenverhaal afgezien mag worden, verder worden uitgewerkt. Wij 

denken graag mee met deze verdere uitwerking, zodat gemeenten onder de Omgevingswet 

kunnen beschikken over een goed gevulde instrumentenbox om het grondbeleid vorm te kunnen 

geven.  

 

Op dit moment wordt onderzoek uitgevoerd naar de financiële lasten van deze Aanvullingswet. 

Voor het onderwerp grond is nog geen zicht op het geheel van de wetgeving. In de toelichting van 

de Aanvullingswet wordt al aangekondigd dat de regels op diverse onderdelen zullen worden 
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aangepast en aangevuld via het Aanvullingsbesluit en de Invoeringswet. Voor ons is het een 

noodzakelijke voorwaarde dat alle (aanvullende) financiële onderzoeken minimaal een half jaar 

voor inwerkingtreding van de Omgevingswet gereed zijn.  Wij gaan er vanuit dat er bij u bereidheid 

bestaat om met elkaar over eventuele gevolgen van de herziening van de regelgeving door te 

praten. Invoering van de Omgevingswet en de Aanvullingswet grondeigendom kan niet aan de 

orde zijn zolang er geen eenduidige overeenstemming is bereikt over de financiële verdeling op 

basis van door alle stakeholders bestuurlijk geaccepteerde onderzoeken.   

 

Tot slot maken wij ons zorgen over de planning rondom de Omgevingswet en aanpalende 

wetgeving. De regels op het gebied van grondbeleid worden verspreid over een groot aantal 

stukken. Om in de praktijk goed met de nieuwe regelgeving te kunnen werken, is het van groot 

belang dat alle regelingen gelijktijdig van kracht worden. Als dit niet het geval is, zal voor 

gemeenten een onwerkbare situatie ontstaan.  

 

Voor een verdere specifieke toelichting op onderdelen van de voorstellen in deze concept-

Aanvullingswet verwijzen wij u naar bijlage 1 behorend bij deze brief. Voor de artikelsgewijze 

detailopmerkingen verwijzen wij u naar bijlage 2.  

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

J. Kriens 

Voorzitter directieraad 
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