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Aan de gemeenteraad 
 
VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
I. De nota kostenverhaal 2014 vast te stellen; 
II. Een bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen in te stellen; 
III. Een bestemmingsreserve Bovenplanse verevening in te stellen; 
IV. Een bestemmingsreserve Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling in te stellen. 
 
 
INHOUD 
 

INLEIDING 

Eind 2012 heeft uw raad de Structuurvisie Dronten 2030 vastgesteld. Dit document schetst de 
ruimtelijke toekomstvisie van de gemeente Dronten. In deze structuurvisie is opgenomen op 
welke wijze invulling kan worden gegeven aan de ruimtelijke ontwikkelingen binnen Dronten en 
is tevens aangegeven welk instrumentarium daarvoor nodig is. Eén van de instrumenten die we 
nog niet hadden is de nota kostenverhaal. In de nota kostenverhaal worden de principes van 
kostenverhaal van bovenwijkse voorzieningen en bovenplanse verevening nader uitgewerkt.  

 
 Nota kostenverhaal in het kort 

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen waarvan het ruimtelijke besluit nog niet is genomen, dient 
de gemeente kostenverhaal te verzekeren. In het geval de gemeente de gronden in eigendom 
heeft, kan zij middels gronduitgifte van bouwrijpe gronden en het opnemen van de 
toegerekende kosten aan bovenwijkse voorzieningen en bovenplanse verevening in de 
grondexploitatie, kostenverhaal verzekeren. In het geval dat een derde grondeigenaar is, kan 
kostenverhaal worden verzekerd door het sluiten van een anterieure exploitatieovereenkomst 
met de grondeigenaar. De nota kostenverhaal zal daarbij als onderlegger worden gehanteerd. 
Mochten de gemeente en de grondeigenaar geen overeenstemming bereiken over de inhoud 
van de anterieure exploitatieovereenkomst, kan de gemeente besluiten om een exploitatieplan 
vast te stellen gelijktijdig met het nemen van het ruimtelijke besluit om daarmee kostenverhaal 
voor zover mogelijk alsnog te verzekeren. Ook hierbij is de nota kostenverhaal van belang.  

 
In de nota worden de kosten van de bovenwijkse voorzieningen op basis van profijt 
proportioneel aan de nog te realiseren woningbouwprojecten en bedrijfskavels toegerekend. Bij 
het bepalen van het aandeel profijt van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt rekening 
gehouden met de mate waarin reeds bestaande woningen en bedrijven profiteren van de te 
realiseren bovenwijkse voorzieningen. Toegerekende kosten aan bestaande woningen en 
bedrijfskavels kunnen niet worden verhaald op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op gronden 
van derden. Naast het toerekenen van kosten van bovenwijkse voorzieningen kan sprake zijn 
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van bovenplanse kosten indien de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling afwijkt van opgenomen 
ruimtelijke doelstelling.  

  
Van de toegerekende kosten aan de nog te realiseren woningen, bedrijventerrein en andere 
bouwplannen, kunnen de kosten worden verhaald op derden, indien het ruimtelijke besluit 
waarmee de ruimtelijke ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt nog niet is genomen. De in deze 
nota toegerekende kosten aan bovenwijkse voorzieningen kunnen niet achteraf alsnog worden 
opgenomen in de gemeentelijke grondexploitaties. Voor de meeste ruimtelijke plannen in de 
nabije toekomst is het ruimtelijke besluit reeds genomen. Daar komt bij dat de meeste 
ruimtelijke ontwikkelingen op gemeentegrond worden gerealiseerd, waardoor het aandeel te 
verhalen kosten op derden zeer beperkt is. 

 
 
ARGUMENTEN 

1.1 De nota kostenverhaal geeft uitvoering aan de structuurvisie Dronten 2030. 
De structuurvisie 2030 vormt het juridische kader voor de gestelde principes voor kostenverhaal 
van bovenwijkse voorzieningen, het toepassen van bovenplanse verevening en het vragen van 
bijdragen ruimtelijke ontwikkeling. In de nota kostenverhaal zijn deze principes nader uitgewerkt 
en zijn de kosten berekend voor de op dit moment bekende ontwikkelingsprojecten. De nota 
kostenverhaal geeft de gemeente Dronten een instrument waardoor beter financiële regie kan 
worden gevoerd op ruimtelijke ontwikkelingsplannen van derden. Door de toerekening van 
kosten aan de ontwikkelingsprojecten in de nota kostenverhaal op te nemen wordt rekening 
gehouden met het dynamische karakter van de ruimtelijke ontwikkelingen.  
 
1.2 De nota kostenverhaal geeft duidelijkheid omtrent de toe te rekenen kosten. 
In de nota kostenverhaal worden de kosten voor bovenwijkse voorzieningen berekend en 
worden de bovenplanse vereveningsprincipes nader toegelicht zodat objectief en transparant 
kan worden bepaald welke kosten aan de verschillende ruimtelijke ontwikkelingsprojecten 
dienen te worden toegerekend. Of de toegerekende kosten (geheel) kunnen worden verhaald 
op de initiatiefnemer van het ruimtelijke plan is afhankelijk van het exploitatieresultaat. Ook 
geeft de nota beter inzicht in de gemeentelijke plan- en apparaatskosten bij ruimtelijke 
ontwikkelingen.  
 
2.1 Het verhalen van kosten voor bovenwijkse voorzieningen vergt een bestemmingsreserve. 
Kosten die worden verhaald voor bovenwijkse voorzieningen dienen als financieringsbron voor 
de aanleg van de in de nota genoemde bovenwijkse voorzieningen. Met de verhaalde kosten 
kan een gedeelte van de bovenwijkse voorzieningen worden gefinancierd.  
 
3.1 Het verhalen van kosten voor bovenplanse verevening vergt een bestemmingsreserve. 
Bij bovenplanse verevening is sprake van verevening tussen ruimtelijke plannen. Bij 
bovenplanse verevening worden de verhaalde kosten weer ingezet bij andere ruimtelijke 
plannen om zo de gewenste ruimtelijke doelstelling (bijvoorbeeld sociale woningbouw) te 
realiseren. Deze ruimtelijke plannen kunnen zowel op gemeentegrond, als op gronden van 
derden worden gerealiseerd. Bij ruimtelijke plannen met bijvoorbeeld minder dan 25% sociale 
woningbouw worden bovenplanse kosten in rekening gebracht. Omgekeerd kunnen ruimtelijke 
plannen met meer dan 25% sociale woningbouw een bijdrage krijgen uit het vereveningsfonds.  
Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage dient het vereveningsfonds wel de 
benodigde financiële middelen bevatten. Het is dan ook van belang om de verhaalde kosten in 
het kader van bovenplanse verevening in een aparte bestemmingsreserve te storten. 
 
4.1 Het vragen van bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen vergt een bestemmingsreserve.  
Naast het verhalen van kosten voor bovenwijkse voorzieningen en bovenplanse verevening kan 
de gemeente bij anterieure overeenkomsten ook bijdragen aan ruimtelijke ontwikkeling vragen. 
De ontvangen bijdragen dienen te worden gescheiden van de verhaalde kosten voor 
bovenwijkse voorzieningen en bovenplanse verevening. Dit omdat de bestedingsvrijheid van 
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deze bijdragen groter is dan de bestedingsvrijheid van de verhaalde kosten in het kader van 
kostenverhaal. 
 
 
 
 

 Het college 
 
 
 
 
 R. Kool mr. A.B.L. de Jonge 
 secretaris burgemeester 
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