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Nota Kostenverhaal 
 
Geadviseerde beslissing raad 
       1. De Nota Kostenverhaal met datum 27 augustus 2014 vast te stellen 

2. Op basis van de Nota Kostenverhaal de volgende fondsen te vormen in de vorm van 
reserves: 
a. Fonds Strategisch Verbinden 
b. Fonds Vitaal Albrandswaard 
c. Fonds Ondernemend Albrandswaard 

3.   Kennis te nemen van Bijlage 2: "Op uw initiatief...Een plan indienen bij de gemeente, hoe 
werkt dat?" 

 
 
Inleiding 
Gebiedsontwikkeling in Nederland is de afgelopen jaren veel veranderd. Zo wordt er steeds minder 
ontwikkeld en staan de prijzen onder druk. Ook de rol van de gemeente Albrandswaard is de laatste 
jaren veranderd: van actief grondbeleid naar een meer faciliterende rol.  
 
Echter in veel gevallen zal de gemeente nog steeds kosten moeten maken om ontwikkelingen 
mogelijk te maken en op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn gemeenten verplicht om 
bepaalde kosten te verhalen. Daarnaast willen wij graag uitvoering (blijven) geven aan ons beleid, 
zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de Structuurvisie Albrandswaard 2025. In de nota kostenverhaal 
wordt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het kostenverhaal daarom vastgelegd. De bijdragen in 
de kosten die marktpartijen of particulieren moeten doen zijn overeenkomstig met de huidige 
contracten. Ze zijn alleen verder onderbouwd en vervangen door andere fondsen, zoals bijvoorbeeld 
de vervanging van de regiobijdrage.  
 
Nota Kostenverhaal 
In de Nota kostenverhaal staat beschreven op welke wijze gemeentelijke kosten worden verhaald die 
voortkomen uit het mogelijk maken van nieuwe bouwplannen. Zo worden de kosten voor de openbare 
inrichting en de plankosten verhaald. Daarnaast wordt een bijdrage gevraagd in verschillende 
fondsen.  
In de Structuurvisie Albrandswaard 2025 is reeds een voorzet gedaan voor het oprichten van nieuwe 
fondsen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in thematische fondsen, zoals Fonds Strategisch 
Verbinden, Fonds Ondernemend Albrandswaard en Fonds Vitaal Albrandswaard en in 
gebiedsfondsen. Het streven is daarbij om de bijdrage in de kosten in een overeenkomst vast te 
leggen voordat het planologisch besluit genomen wordt. 
 
Uitgave fondsen 
De bijdragen vanuit de bouwplannen in deze fondsen en vanuit de gemeentelijke projecten worden 
apart gemeld in het Meerjaren Programma Ontwikkelingsprojecten (MPO) en volgen uit de begroting 
en jaarrekening. Zodoende ziet u hoe het fonds ontwikkeld. Uitnamen uit deze fondsen dienen 
overeen te komen met het doel van het fonds en vooraf gekoppeld te zijn aan het fonds. Elke uitname 
dient apart aan de raad voorgelegd te worden. 
 
 
 
 



Beoogd effect 
1.        Kaders creëren voor de toepassing van kostenverhaal, zowel privaatrechtelijk (op     

       vrijwillige basis via     
       anterieure overeenkomsten) als publiekrechtelijk (afdwingend via een exploitatieplan); 

2. Uitvoering geven aan het (huidige) gemeentelijk beleid, door het oprichten van 
verschillende fondsen; 

3. Transparant beleid voeren voor het (wettelijk verplichte) kostenverhaal. 
 
 
Relatie met beleidskaders 
De Nota Kostenverhaal staat in relatie met een groot aantal ankerpunten uit het collegeprogramma 
waaronder ondernemen, ontspannen, ontketenen en financiën.  
 
 
Argumenten 
1.1 Door de Nota Kostenverhaal vast te stellen is het kader voor de bijdragen van elk nieuw bouwplan 
vastgelegd. 
In de nota kostenverhaal staat de systematiek omschreven op welke wijze de gemeente 
Albrandswaard zorgt dat zijn kosten zijn gedekt voor de begeleiding van bouwplannen. Daarnaast 
voorziet de nota in een bijdrage aan de ruimtelijke ambities, zoals vastgelegd in de Structuurvisie 
2025. 
 
1.2 Door de Nota Kostenverhaal vast te stellen is duidelijk dat de gemeente inzet op privaatrechtelijk 
kostenverhaal. 
Vanuit de wet is het mogelijk om dwingend en vrijwillig kostenverhaal te plegen. In de nota is 
onderbouwt dat de gemeente inzet op vrijwillig kostenverhaal en de kosten wenst te verhalen via een 
privaatrechtelijke overeenkomst. Hiermee worden onnodige administratieve kosten voor de opstelling 
en actualisatie van een exploitatieplan bespaard. 
 
1.3 Door de Nota Kostenverhaal vast te stellen voert de gemeente Albrandswaard een transparant 
beleid rondom kostenverhaal waarbij gelijkwaardigheid tussen verschillende bouwplannen centraal 
staat. 
De Nota Kostenverhaal laat transparant zien welke bijdragen nieuwe bouwplannen moeten doen aan 
ruimtelijke ontwikkelingen. Hierdoor is vooraf voor elke initiatiefnemer (gemeente en marktpartij) 
inzichtelijk welke bijdragen zij moeten doen. Daarnaast laat de Nota Kostenverhaal ook zien welke 
maatregelen gedekt worden vanuit de bijdragen.  
 
1.4 Als gevolg van de intrekking van de Omslagverordening van de Stadsregio is de gemeente 
genoodzaakt eigen fondsvorming in te stellen om (regionale) ambities zoals opgenomen in de 
structuurvisie te realiseren. 
Begin 2014 heeft de Stadsregio besloten de subsidieverordening Investeringsreserve met 
terugwerkende kracht in te trekken. Nu er geen subsidies meer worden verstrekt ten laste van de 
investeringsreserve, heeft de heffing van omslagbaten conform de Omslagverordening zijn doel 
verloren. Daarnaast was het voorstel tot intrekking opgenomen in het liquidatieplan van Stadsregio. 
Om die reden heeft de Stadsregio onlangs besloten de Omslagverordening per 1 januari 2014 in te 
trekken.  
 
Dit heeft als gevolg dat de gemeente zelf (regionale) ambities, zoals opgenomen in de structuurvisie, 
van dekking dient te voorzien. Door de Nota Kostenverhaal vast te stellen is het kader voor 
kostenverhaal in de geest van de Omslagverordening vastgelegd  en toekomstige dekking van een 
aantal ambities geborgd. 
 
2.1 Door de fondsen op te nemen als reserves wordt voldaan aan de richtlijnen vanuit het Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV). 
Het BBV kent het begrip fonds niet maar alleen reserves en voorzieningen. Op basis van de 'Notie 
grondexploitatie (bijgesteld)' is ervoor gekozen om de fondsen in de financiële administratie op te 
nemen als reserve. 
 
3.1 Door kennis te nemen van bijlage 3 bent u op de hoogte van de wijze waarop wij de markt 
uitleggen hoe wij omgaan met nieuwe initiatieven en kostenverhaal. 



Bijlage 3 is het boekje waarin de werkwijze marktinitiatieven is uitgewerkt. Deze werkwijze volgen wij 
nu enkele jaren maar was nog niet gebundeld. Het boekje is binnenkort eenvoudig te downloaden 
vanaf de gemeentelijke website waardoor voor marktpartijen direct duidelijk is wat van hen verwacht 
wordt. 
 
 
Kanttekeningen 
1.1 Door de Nota Kostenverhaal vast te stellen heeft men minder ruimte om buiten de gestelde 
kaders tot kostenverhaal te komen. 
Kostenverhaal in de privaatrechtelijke fase is slechts gebonden aan de beginselen redelijkheid en 
billijkheid uit het Burgerlijk Wetboek. Door als gemeente het kader voor privaatrechtelijk kostenverhaal 
vast te leggen zullen marktpartijen zich beroepen op het naleven van dit beleid. De verwachtingen is 
echter dat op basis van een helder en transparant gemeentelijk beleid meer kosten verhaald kunnen 
worden waarbij gelijkwaardigheid en evenredigheid centraal staan. 
 
1.2 Door de Nota Kostenverhaal vast te stellen is men genoodzaakt de Nota Kostenverhaal te herzien. 
De Nota Kostenverhaal is een dynamisch document, immers maatregelen worden uitgevoerd, vallen 
af of worden toegevoegd. Hetzelfde geldt voor bouwplannen. Zoals in de Nota Kostenverhaal is 
beschreven wordt de nota jaarlijks herzien. Het is mogelijk om de nota ook slechts te herzien wanneer 
grote wijzigingen zich voordoen. Verslaglegging rondom de fondsen (reserves) dient minimaal jaarlijks 
plaats te vinden via de begroting en de jaarrekening. 
 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
De looptijd is gelijk gesteld aan de termijn van de huidige Structuurvisie Albrandswaard 2025 en 
betreft de periode tot en met 2025. Wanneer nieuwe inzichten en/of initiatieven zich aandragen kan 
deze nota (op onderdelen) worden herzien om tot een optimaal kostenverhaal te komen. De financiële 
uitgangspunten zullen jaarlijks herzien worden via de begroting en de jaarrekening. Voor de uitvoering 
van maatregelen is een apart raadsvoorstel nodig. 
 
 
Evaluatie/monitoring 
Bij het sluiten van elke anterieure overeenkomst of het vaststellen van een gemeentelijke 
grondexploitatie zal gemonitord worden in hoeverre het beleid van de Nota Kostenverhaal is gevolgd. 
 
Financiën  
Vaststelling van de Nota Kostenverhaal heeft nog geen directe financiële consequenties voor de 
gemeente. Voor nieuwe bouwplannen dient rekening gehouden te worden met bijdragen aan de 
fondsen, dit geldt tevens voor bouwplannen van marktpartijen. Rapportering over het financiële 
verloop van de fondsen vindt plaats via de jaarrekening en het MPO. De maatregelen waarin 
geïnvesteerd wordt, worden aan de gemeenteraad voorgelegd via de begroting of via een apart 
raadsvoorstel.  
 
 
Juridische zaken 
De Nota Kostenverhaal vormt het kader op basis waarvan overeenkomsten gesloten worden waarmee 
de gemeente haar kosten verhaalt om nieuwe bouwplannen mogelijk te maken. De gemeente is bij de 
onderhandeling en uitwerking van de overeenkomsten gebonden aan dit kader maar heeft wel de 
vrijheid om binnen de wettelijke kaders hiervan af te wijken. 
 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
De Nota Kostenverhaal is een openbaar stuk en zal op deze wijze ook beschikbaar zijn via de website 
van de gemeente. 
 
 
 
 
 
 



Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Bijlage Nota Kostenverhaal 26-08-2014 (82559) 
2. Bijlage "Op uw initiatief..." Een plan indienen bij de gemeente, hoe werkt dat?  (82542) 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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