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1. Inleiding   

1.1. Aanleiding 

Bergen is een uniek gelegen gemeente in de nabijheid van Alkmaar, die bekend staat om de zee, de bos‐

sen, de duinen en haar aantrekkelijke woonmilieu. Om deze positie vast te houden wenst de gemeente 

te investeren in de oostkant van de gemeente.  In de oostkant ligt een aantal potentiele ontwikkelloca‐

ties, die in de komende jaren (her)ontwikkeld zullen worden met nog nader te bepalen programma. Bij 

een aantrekkelijke gemeente horen tevens maatschappelijke voorzieningen, die mede de aantrekkelijk‐

heid van de gemeente bepalen.  Eén van de instrumenten die de wet de gemeente geeft is de plicht en 

het recht om kosten te verhalen.  

 

Het belang van een goed werkend kostenverhaal komt in de volgende drie argumenten tot uiting: 

− Eén van de taken van de gemeente is het mogelijk maken van initiatieven die aansluiten bij de 

(maatschappelijke) doelstellingen voor de fysieke leefomgeving. Daarbij wordt door de ge‐

meente een eerlijke verdeling van kosten en baten nagestreefd.  

 

− Nadelige effecten van ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden tegengegaan, verminderd of 

opgelost (bescherming van de kwaliteit van de leefomgeving). Kostenverhaal is naast andere 

maatregelen een mogelijkheid om deze nadelige effecten aan te pakken en op basis van rede‐

lijkheid en billijkheid ten laste van de ruimtelijke ontwikkeling te brengen. 

 

− Tot slot bestaan er ambities op het behoud en de ontwikkeling van de kwaliteiten van de fy‐

sieke leefomgeving. Het kostenverhaal helpt om deze ambities (mede) mogelijk te maken. 

 
 
1.2. Het doel van deze nota 

Bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen maken gemeenten kosten bij de voorbereiding en de uitvoe‐

ring van het bouw‐, en woonrijp maken van bouwlocaties. Als particuliere eigenaren een grondpositie 

hebben, is het rechtvaardig dat deze partijen een deel van de deze kosten betalen. De openbare ruimte 

wordt immers mede ten nutte van deze locaties aangelegd. 

 

Meestal lukt het de gemeente om daarover deugdelijke afspraken te maken met de grondeigenaar. In 

een aantal gevallen lukt dat niet en om die reden is in 2008 in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de af‐

deling 6.4 (grondexploitatie) toegevoegd. Daarmee is een wettelijke basis ontstaan om initiatiefnemers 

van bouwplannen verplicht aan dit soort kosten te laten betalen.  

 

Met deze Nota geeft de gemeente invulling aan de wettelijke plicht om kosten te verhalen. De nota be‐

vat hiertoe uitgangspunten en methodische voorschriften. 

 

De nota geeft bovendien een onderbouwing van het bovenplanse kostenverhaal. Dat is een vereiste 

voor met name het kostenverhaal in de vorm van een bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen. De ge‐

meente moet immers concreet maken om welke ontwikkelingen het gaat, op welke termijn deze plaats‐

vinden en hoe de gemeente de verkregen middelen inzet. 
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1.3. Manieren om de verschillende kosten te verhalen  

In  de Wro wordt een aantal mogelijkheden geboden hoe gemeenten kunnen omgaan met het kosten‐

verhaal. In de eerste plaats mag een gemeente een overeenkomst sluiten met de initiatiefnemer, waarin 

zij de afspraken ‘vormvrij’ vastlegt nadat zij zich ervan vergewist heeft dat het kostenverhaal is verze‐

kerd. In de tweede plaats kan de gemeente de bijdrage t.b.v. het kostenverhaal afdwingen door een ex‐

ploitatieplan te maken waarbij de gemeente, als de initiatiefnemer niet wenst te betalen, de mogelijk‐

heid heeft om de omgevingsvergunning in te trekken.  

 

Daarbij heeft de gemeente de mogelijkheid om verschillende kosten te verhalen. Daarbij wordt het vol‐

gende onderscheid gemaakt: 

1. Binnenplanse kosten: dat zijn kosten die binnen het plangebied gemaakt moeten worden t.b.v. 

het bouwplan (denk aan een parkeerplaats in de straat, de riolering in de straat en het buurt‐

groen). Deze kosten worden meestal voor 100% ten laste van het bouwplan gebracht; 

2. Bovenwijkse kosten: dat zijn kosten die zowel binnen als ook buiten het plangebied gemaakt 

moeten worden waarvan het bouwplan (mede) profijt heeft (denk aan een rondweg, een pers‐

riool richting de rioolwaterzuiveringsinstallatie en een wijkpark). Deze kosten worden meestal 

voor een bepaald percentage ten laste van het bouwplan gebracht;  

3. Bovenplanse voorzieningen (bijdragen ruimtelijke ontwikkelingen): dat zijn bijdragen die 

(mede) vanuit het bouwplan bijgedragen worden aan (financieel meestal niet rendabel te ma‐

ken) maatschappelijke voorzieningen binnen de gemeente (denk aan een natuurgebied, een 

schouwburg). 

 

 
1.4. Gemeentelijk grondbeleid 

In de nota uitgangspunten grondbeleid 2019‐2022 formuleert de gemeente haar beleidsuitgangspunten 

ten aanzien van het grondbeleid en geeft de gemeente aan welke instrumenten zij inzet om het beleid 

uit te voeren. De gemeente wenst door kaders op het gebied van grondbeleid te stellen o.a. de moge‐

lijkheden en kansen om te bouwen aan de randen van de dorpen te kunnen versnellen. 

 

Ten aanzien van het kostenverhaal geeft de nota aan dat het gemeentelijk uitgangspunt is om de kosten 

voor de ruimtelijke ontwikkelingen maximaal bij de ontwikkelaars/eigenaren te verhalen.  

 

Met deze nota kostenverhaal wordt concrete invulling gegeven aan het gemeentelijk grondbeleid. 

 

 

1.5. De reikwijdte van deze nota 

Met deze nota geeft de gemeente invulling aan haar wettelijke plicht om kosten te verhalen. De nota 

bevat hiertoe de uitgangspunten en kaders.  

 

Deze Nota is gekoppeld aan de structuurvisie Bergen Oost en heeft alleen consequenties voor de ont‐

wikkelingen, die vallen binnen dat plangebied, of het nu gaat om een particuliere dan wel om een door 

de gemeente geïnitieerde ontwikkeling. 
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2. Wettelijk kader   

2.1. Wettelijke grondslag 

De wettelijk verplichting om kosten te verhalen vindt zijn grondslag in afdeling 6.4 van de Wro. Op basis 

van die afdeling is kostenverhaal verplicht wanneer sprake is van een bouwplan dat door een ruimtelijk 

besluit wordt mogelijk gemaakt.  

 

Kostenverhaal kan op twee manieren, namelijk: via het publiekrechtelijke spoor of (zoals in de praktijk 

het vaakst het geval is) via het privaatrechtelijke spoor. Het privaatrechtelijke spoor heeft de voorkeur 

van de wetgever. Het publiekrechtelijke spoor (exploitatieplan) fungeert daarbij als stok achter de deur. 

 

De kosten kunnen niet ongelimiteerd verhaald worden op bouwplannen. In de wettelijke regeling zitten 

een aantal begrenzingen: het ppt‐criterium1, de kostensoortenlijst en de Ministeriele regeling plankos‐

ten.   

 

Verder kent het publiekrechtelijke spoor de volgende vormen van kosten, die verhaald mogen worden: 

de binnenplanse kosten, de bovenwijkse kosten en de bovenplanse voorzieningen (verder te noemen 

bijdrage ruimtelijke ontwikkeling). 

 

 

2.2. Kostenverhaal via het publiekrechtelijk spoor  

Het eerste lid van artikel 6.12 Wro verplicht de gemeente om gelijktijdig met de vaststelling van het 

ruimtelijk besluit een exploitatieplan vast te stellen. De Wro geeft duidelijke kaders mee waaraan een 

exploitatieplan moet voldoen.  

 

 

2.3. Kostenverhaal via het privaatrechtelijk spoor  

De gemeenteraad kan ook besluiten om geen exploitatieplan op te stellen. Dit kan wanneer het kosten‐

verhaal ‘anderszins is verzekerd’. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de gemeente een (anterieure) 

overeenkomst sluit met de grondeigenaar en/of de ontwikkelende partij in het plangebied.  

 

Ook wanneer het bepalen van een tijdvak of fasering of het stellen van eisen en regels niet noodzakelijk 

is, kan de raad besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen.  

 

Het privaatrechtelijke spoor biedt zowel voor de gemeente als voor de initiatiefnemer/grondeigenaar 

tijd‐ en kostenvoordelen. Daarnaast hebben partijen via dit spoor ruimere mogelijkheden om afspraken 

te maken over de betreffende ontwikkeling en voorwaarden waaronder deze tot stand kan komen.  

 

                                                                 
1 PPT staat voor proportioneel, profijtelijk en toerekenbaar. Anders gezegd de bijdrage vanuit het bouwplan aan de inrichtingskos‐
ten van de openbare ruimte moeten in verhouding staan tot de omvang van het bouwplan (proportioneel), de gebruikers van het 
bouwplan moeten profijt hebben van de investeringen en de investering zou niet tot stand gekomen zijn zonder (de bijdrage van‐
uit) het bouwplan. 
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Wanneer het niet mogelijk blijkt om anterieur tot deugdelijke afspraken te komen, kan de gemeente‐

raad altijd nog besluiten om (gelijktijdig met het bestemmingsplan) een exploitatieplan vast te stellen.  

 

 

2.4. Welke kosten  

In de wet staat beschreven welke kosten de gemeente mag verhalen op een initiatiefnemer. Deze kos‐

ten staan beschreven in de zogenaamde kostensoortenlijst.  

 

Verder is van belang welke kosten volledig op de initiatiefnemer(s) mogen worden verhaald en welke 

deels. Daarbij zijn de kosten binnen die volledig ten nutte zijn van de functies binnen het plangebied 

voor 100% verhaalbaar. Denk hierbij aan een woonstraat en een riolering. Dit worden in de praktijk de 

binnenplanse kosten genoemd. 

 

De bovenwijkse kosten zijn deels verhaalbaar. Bij elk exploitatieplan dient een motivering gegeven te 

worden van het percentage dat wel ten nutte is van de functies binnen het plangebied en het percen‐

tage dat voor een groter gebied waarde heeft. Denk hierbij aan een rondweg of een wijkpark, waarvan 

meer mensen gebruik maken dan alleen de mensen die in het bouwplan komen te wonen. De bepaling 

van het percentage is altijd maatwerk en kan niet van tevoren in een beleidsnota worden bepaald. 

 

 

2.5. Bovenplanse voorzieningen (bijdragen ruimtelijke ontwikkeling)  

Naast kostenverhaal gebonden aan de ontwikkeling van een locatie geeft de wet ook nog de mogelijk‐

heid om een bijdrage ruimtelijke ontwikkeling te vragen. De kern van deze regeling is dat een ‘rode’ ont‐

wikkeling (mee)betaalt aan een maatschappelijke voorziening. De kaders daarvoor staan in de wet, maar 

de belangrijkste is dat de relatie tussen ruimtelijke relatie tussen de ‘rode’ ontwikkeling en de maat‐

schappelijke voorzieningen is weergegeven in een structuurvisie en dat de consequenties van de relatie 

zijn uitgewerkt in een beleidsnotitie. Dat laatste is, naast het creëren van duidelijkheid over het kosten‐

verhaal,  de primaire bedoeling van deze nota. 

  

 

2.6. De Omgevingswet  

Op 10 maart jongstleden is de Aanvullingswet Grondeigendom (awg) aangenomen in de Eerste Kamer. 

Daarmee is door het Parlement vastgesteld hoe het kostenverhaal in de Omgevingswet er uit zal komen 

te zien. De plicht tot het verhalen van kosten blijft onverkort gehandhaafd. Alleen het instrumentarium 

wordt uitgebreid om straks bij alle vormen van gebiedsontwikkelingen (van integrale plannen met een 

eindbeeld tot organische plannen zonder eindbeeld) en alle vormen van grondbeleid (van actief tot pas‐

sief) op een rechtvaardige en transparante wijze kosten te kunnen verhalen op initiatiefnemers.  

Ook het onderdeel bijdragen ruimtelijke ontwikkelingen blijft gehandhaafd in de wet (artikel 13.22 awg). 

Op basis van een amendement van de Tweede Kamer is daar zelfs een variant bijgekomen (artikel 13.23 

awg), die het gemeenten mogelijk maakt een bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen verplichtend op te leg‐

gen in een Omgevingsplan. De inkadering van dat amendement moet overigens nog plaats vinden in het 

Aanvullingsbesluit Grondeigendom. De nu definitief aangekondigde invoeringsdatum van de Omgevings‐

wet is 1 januari 2022.  
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3. Uitwerking bijdrage ruimtelijke ontwikkeling   

3.1. Wettelijke vereisten 

Bij het aangaan van een overeenkomst over grondexploitatie kan de gemeente bepalingen opnemen 

inzake de financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen op basis van een vastgestelde structuurvi‐

sie (art. 6.24 Wro).  De wetgever denkt daarbij aan maatschappelijke voorzieningen zoals natuur, recrea‐

tie, waterberging en/of infrastructuur.  De bijdrage hoeft niet te voldoen aan de beginselen profijt, pro‐

portionaliteit en toerekenbaarheid (wat bij afdrachten kostenverhaal op basis van het publiekrechtelijke 

spoor wel een vereiste is), maar moet wel redelijk en billijk zijn.  

 

Naast bepalingen omtrent de financiële bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen (art. 6.24 Wro) kan de 

gemeente op basis van art. 6.13, lid 7 Wro kosten in verband met werken, werkzaamheden en maatre‐

gelen bovenplans verevenen tussen verschillende exploitatieplannen middels een fondsbijdrage.  

 

In deze Nota Kostenverhaal wordt alleen gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om een finan‐

ciële bijdrage te vragen aan kostenverhaalsplichtige bouwinitiatieven ten behoeve van ruimtelijke ont‐

wikkelingen op basis van een vastgestelde structuurvisie (art. 6.24 Wro). 

 

 

3.2. Uitwerking 

De komende jaren wil de gemeente Bergen diverse ambities realiseren, die bijdragen aan de kwaliteit 

van fysieke leefomgeving in de gemeente. Eén daarvan is de herbouw van het multifunctionele centrum 

De Beeck, dat in oktober 2017 is afgebrand.  

 

In het te herbouwen multifunctionele centrum wordt een zwem‐ en sportgedeelte herbouwd op de hui‐

dige locatie in Bergen. In het centrum komen tevens vergaderfaciliteiten, waaronder een raadzaal en 

commissiezalen. Het sportgedeelte wordt uitgebreid met een sporthal met drie volwaardige gymzalen 

en ruimte voor fitness en fysiotherapie. Ook komt er een biljartruimte, een multifunctionele (ballet)zaal 

en een jongerencentrum.  

 

 
Impressie van de herbouw van De Beeck (bron: website gemeente Bergen)   
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3.2.1. Herbouwfonds De Beeck 

Voor de herbouw van De Beeck wordt een herbouwfonds ingesteld. Vanuit dat fonds wordt de herbouw 

van het multifunctionele centrum De Beeck mede mogelijk gemaakt. De uitvoering van de maatregelen 

uit het herbouwfonds zijn voorzien in de periode tot 2020‐2021. 

 

De totale kosten van de herbouw worden geschat op € 13,1 miljoen (bron raadsvoorstel toekomst De 

Beeck d.d. 30 januari 2020).  

De bekostiging van de totale kosten is als volgt:  

‐ € 10,4 miljoen verzekeringsgelden; 

‐ Tussen de € 1 en de € 2 miljoen vanuit bijdragen ruimtelijke ontwikkelingen2; 

‐ Aangevuld met een bedrag van tussen de € 0,7 en de 1,7 miljoen als eigen inbreng van de ge‐

meente. 

 

3.2.2. Structuurvisie/Omgevingsvisie 

De (ruimtelijke) relatie tussen het herbouwfonds De Beeck en de bouwinitiatieven staat weergegeven in 

de structuurvisie Bergen Oost d.d. 18 maart 2020. 

 

 

3.3. Bijdrage per bouwplan  

De basisbijdrage per functie/woningtypologie bedraagt: € 6.000,‐. In bijlage 3 wordt aangegeven op ba‐

sis van welke uitgangspunten de basisbijdrage is bepaald. 

 

De basisbijdrage wordt gecorrigeerd afhankelijk van de functie en het type woning. Daarbij wordt ge‐

bruik gemaakt van de onderstaande correctiefactoren: 

 

Type woning  Grenzen prijscategorieën  Correctie‐
factor 

Eengezinswoning   Koopprijs / Huurprijs   

Sociaal / Goedkoop  < € 215.000,‐ / < € 737,14  0,1 

Middelduur categorie 1  € 215.000,‐ t/m € 325.000,‐ / € 737,14 t/m € 1.050,‐  0,6 

Referentiewoning  € 325.000,‐ / € 1.050,‐  1,0 

Middelduur categorie 2  € 325.000,‐ t/m € 450.000,‐ / € 1.050,‐ t/m € 1.400,‐  1,25 

Duur categorie 1  € 450.000,‐ t/m € 650.000,‐ / € 1.400,‐ t/m € 1.700,‐  2,0 

Duur categorie 2  > € 650.000,‐ / > € 1.700,‐  2,75 

     

Appartement  
(gestapelde bouw) 

Koopprijs/Huurprijs    

Sociaal / Goedkoop  < € 215.000,‐ / < € 737,14  0,1 

Middelduur categorie 1  € 215.000,‐ t/m € 325.000,‐ / € 737,14 t/m € 1.050,‐  0,6 

Referentiewoning  € 325.000,‐ / € 1.050,‐  1,0 

Middelduur categorie 2  € 325.000,‐ t/m € 450.000,‐ / € 1.050,‐ t/m € 1.400,‐  1,0 

Duur categorie 1  € 450.000,‐ t/m € 650.000,‐ / € 1.400,‐ t/m € 1.700,‐  1,25 

Duur categorie 2  > € 650.000,‐ / > € 1.700,‐  2,0 

     

Overige functies  Bijdrage per Oppervlak   

Winkels   per 100 m2 bvo  0,6 

Bedrijvigheid   per 100 m2 bvo  0,6 

 

In bijlage 4 wordt toegelicht op basis van welke uitgangspunten de correctiefactoren zijn bepaald. 

                                                                 
2 Het bedrag dat verkregen zal worden vanuit de bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen is een inschatting. 
Het exacte bedrag hangt af van het te realiseren programma per ontwikkellocatie en hangt o.a. af van 
het aandeel sociaal, het aandeel appartementen en het aandeel dure woningen.  
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Bijlagen: 

 

1. Welke bouwinitiatieven 

2. Welke kostensoorten 

3. Berekening basisbijdrage 

4. Berekening correctiefactoren 
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BIJLAGE 1 Welke bouwinitiatieven 

 

 

Als bouwplan voor een bijdrage kostenverhaal wordt aangewezen een bouwplan voor: 

a. de bouw van één of meer woningen; 

b. de bouw van één of meer andere hoofdgebouwen;’ 

c. de uitbreiding van een gebouw met ten minste 1000 m² bruto‐vloeroppervlakte of met een of 

meer woningen; 

d. d.de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in 

gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten minste 10 woningen worden gerea‐

liseerd;’ 

e. de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in ge‐

bruik of ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of horecadoeleinden, mits 

de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies ten minste 1500 m² bruto‐vloeroppervlakte 

bedraagt 

f. de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1000 m² bruto‐vloeroppervlakte. 

   



11   

Rho adviseurs voor leefruimte      98004.20171234 
vestiging Rotterdam 

BIJLAGE 2 Welke kosten 

 

 

Tot de kosten, die opgevoerd mogen worden in het kader van kostenverhaal worden gerekend de ra‐

mingen van: 

a. de kosten van het verrichten van onderzoek, waaronder in ieder geval begrepen grondmecha‐

nisch en milieukundig bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, ander milieukundig onderzoek, 

archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek; 

b. de kosten van bodemsanering, het dempen van oppervlaktewateren, het verrichten van grond‐

werken, met inbegrip van het egaliseren, ophogen en afgraven; 

c. de kosten van de aanleg van voorzieningen in een exploitatiegebied; 

d. de kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen met betrekking tot gron‐

den, opstallen, activiteiten en rechten in het exploitatiegebied, waaronder mede begrepen het 

beperken van milieuhygiënische contouren en externe veiligheidscontouren; 

e. de kosten met betrekking tot gronden buiten het exploitatiegebied, waaronder mede begrepen 

de kosten van de noodzakelijke compensatie van in het exploitatiegebied verloren gegane na‐

tuurwaarden, groenvoorzieningen en watervoorzieningen; 

f. de kosten, voor zover deze noodzakelijk zijn in verband met het in exploitatie brengen van 

gronden die in de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen; 

g. de kosten van voorbereiding en toezicht op de uitvoering, verband houdende met de aanleg 

van de voorzieningen en werken, 

h. de kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen ten behoeve van het exploi‐

tatiegebied; 

i. de kosten van het opzetten en begeleiden van gemeentelijke ontwerpcompetities en prijsvra‐

gen voor het stedenbouwkundig ontwerp van de locatie, en de kosten van vergoedingen voor 

deelname aan de prijsvraag; 

j. de kosten van andere door het gemeentelijk apparaat of in opdracht van de gemeente te ver‐

richten werkzaamheden, voor zover deze werkzaamheden rechtstreeks verband houden met 

de in dit besluit bedoelde voorzieningen, werken, maatregelen en werkzaamheden; 

k. de kosten van tijdelijk beheer van de door of vanwege de gemeente verworven gronden, ver‐

minderd met de uit het tijdelijk beheer te verwachten opbrengsten; 

l. de kosten van tegemoetkoming van planschade 

m. niet‐terugvorderbare BTW, niet‐gecompenseerde compensabele BTW, of andere niet‐terugvor‐

derbare belastingen, over de kostenelementen, genoemd onder a tot en met l; 

n. rente van geïnvesteerde kapitalen en overige lasten, verminderd met renteopbrengsten. 

 

 

Tot de voorzieningen (onderdeel c) worden gerekend: 

  

a. nutsvoorzieningen met bijbehorende werken en bouwwerken, voor zover de aanlegkosten bij 

of door de gemeente in rekening worden gebracht en niet via de verbruikstarieven kunnen 

worden gedekt; 

b. riolering met inbegrip van bijbehorende werken en bouwwerken; 

c. wegen, ongebouwde openbare parkeergelegenheden, pleinen, trottoirs, voet‐ en rijwielpaden, 

waterpartijen, watergangen, voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, bruggen, 

tunnels, duikers, kades, steigers, en andere rechtstreeks met de aanleg van deze voorzieningen 

verband houdende werken en bouwwerken; 

d. infrastructuur voor openbaar vervoervoorzieningen met bijbehorende werken en bouwwerken, 

voor zover de aanlegkosten bij of door de gemeente in rekening worden gebracht en niet via de 

gebruikstarieven kunnen worden gedekt; 

e. groenvoorzieningen, waaronder begrepen openbare parken, plantsoenen, speelplaatsen, trap‐

velden en speelweiden, natuurvoorzieningen en openbare niet‐commerciële sportvoorzienin‐

gen; 

f. openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen; 
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g. straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten en afrasteringen in de 

openbare ruimte; 

h. gebouwde parkeervoorzieningen, voor zover deze leiden tot optimalisering van het grondge‐

bruik en verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, openbaar toegankelijk zijn en 

voornamelijk worden gebruikt door bewoners en gebruikers van het exploitatiegebied, voor 

zover de aanlegkosten bij of door de gemeente in rekening worden gebracht en niet via de ge‐

bruikstarieven kunnen worden gedekt; 

i. uit een oogpunt van milieuhygiëne, archeologie of volksgezondheid noodzakelijke voorzienin‐

gen. 
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BIJLAGE 3 Berekening basisbedrag 

 

 
Uitgangspunt 
Als ijkpunt voor het basisbedrag is uitgegaan van een ‘reguliere rijtjeswoning’ (tussenwoning). Op basis 
van deze woning (verder te noemen de referentiewoning) is het basisbedrag voor de bijdrage ruimte‐
lijke ontwikkelingen bepaald. 
 
Als uitgangspunt voor de vrij op naamprijs van de referentiewoning is de landelijk gemiddelde koopprijs 
van een reguliere rijtjeswoning (tussenwoning) aangehouden. Als prijs is de gemiddelde woningwaarde 
voor 2020 in Nederland aangehouden, namelijk € 326.000,‐. Uitgangspunt is een rijwoning van twee la‐
gen met een kap. De woning heeft een gebruiksoppervlakte van 120 m²  en een kaveloppervlakte van 
150 m².  
 
Hierbij is uitgegaan van een koopwoning. Op basis van een bruto aanvangsrendement (BAR) kan de ver‐
koopwaarde van de referentiewoning (vrij op naam‐prijs) worden omgezet in een beleggingshuur‐
waarde. Op die manier is in deze berekeningssystematiek ervoor gezorgd dat ook voor huurwoningen 
een bijdrage wordt berekend.  Voor de referentiewoning betekent dat, uitgaande van een BAR van 5%, 
een VON‐prijs van € 326.000,‐ een maandhuur van circa € 1.100,‐ representeert. 
 
Residuele grondwaarde berekening 
Voor de referentiewoning is vervolgens een residuele grondwaarde berekening gemaakt.  
De residuele grondwaarde wordt bepaald door de VON‐prijs te verminderen met de BTW. Van deze 
netto opbrengsten worden vervolgens de bouwkosten, bijkomende kosten en projectontwikkelingskos‐
ten. Deze kosten zijn geraamd op basis van de karakteristieken van de referentiewoningen en kosten‐
kengetallen van het Bouwkostenkompas. Het resultaat is opgenomen in onderstaande tabel.  
 

Post  Referentiewoning 

Typologie  Rijwoning 

   

Opbrengsten (afgerond)   

VON‐prijs  € 326.000,‐ 

   

Kosten (afgerond)   

BTW  € 56.000,‐ 

Bouwkosten  € 167.000,‐ 

Bijkomende kosten  € 38.000,‐ 

Projectontwikkelingskosten  € 17.000,‐ 

   

Residuele grondwaarde (afgerond)  € 46.000,‐ 

 
 
Bijdrage referentiewoning 
Op basis van de residuele grondwaarde kan berekend worden wat een redelijke bijdrage ruimtelijke ont‐
wikkeling voor de referentiewoning is.  
 
Daarvoor dienen de kosten, die bij een reguliere gebiedsontwikkeling vanuit de residuele grondwaarde 
bekostigd worden van het residuele grondwaarde worden afgetrokken om tot de bijdrage ruimtelijke 
ontwikkelingen te komen. Uitgangspunt daarbij is dat de toekomstige gebiedsontwikkeling plaatsvindt 
op een herstructureringslocatie (inbreiding), die op dit moment voor maatschappelijke doeleinden ge‐
bruikt wordt (en bijvoorbeeld geen ernstige bodemvervuiling kent o.i.d., maar ook gaan onbebouwde, 
agrarische grond is).  
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Hiervoor wordt een verwervingsprijs voor ruwe bouwgrond van € 50,‐ per m² gehanteerd. De kosten 
voor het bouwrijp maken van de gronden bedraagt € 27,‐ per m².  
 
Naast de verwervings‐ en grondwerkzaamheden voor het uitgeefbare gebied wordt in de berekening 
van de basisbijdrage rekening gehouden met de kosten van niet‐uitgeefbare gronden o.a. ten behoeve 
van wegen, parkeren, groen en water.  
Hierbij is de volgende verdeling aangehouden: 

‐ Uitgeefbaar terrein:   60% 
‐ Verharding:     15% 
‐ Water:      15% 
‐ Groen:      10% 

 
Bij een kaveloppervlakte van 150 m² voor de referentiewoning leidt dit tot een niet‐uitgeefbaar terrein 
van 100 m² per referentiewoning. Als kosten voor het woonrijp maken is een bedrag van € 63,‐ per m² 
aangehouden.  
Daarnaast is er rekening gehouden met onvoorziene kosten voor projectgebonden bijzonderheden zoals 
kabels en leidingen, archeologie of bodemsanering. Hiervoor is een stelpost aangehouden. Ten slotte 
zijn de plankosten geraamd op 30% van de kosten voor bouw‐ en woonrijp maken en onvoorziene kos‐
ten.  
 
In onderstaande tabel staat de berekening van de bijdrage ruimtelijke ontwikkeling voor de referentie‐
woning weergegeven: 
 

 

Post  Referentiewoning 

Typologie  Rijwoning 

   

Residuele grondwaarde  € 46.000,‐ 

   

Kosten (afgerond)   

Verwerving bouwgrond  € 12.500,‐ 

Bouwrijp maken  € 6.000,‐ 

Woonrijp maken  € 7.000,‐ 

Onvoorzien  € 3.000,‐ 

Plankosten  € 5.000,‐ 

Risicovoorziening GREX  € 6.000,‐ 

   

Restant voor bijdrage ruimtelijke ontwikkeling (afgerond)  € 6.000,‐ 
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BIJLAGE 4 berekening correctiefactoren 

 

 
In bijlage 3 is de bijdrage ruimtelijke ontwikkeling voor de referentiewoning bepaald. Voor andere wo‐
ningen is sprake van een correctiefactor, die toegepast dienen te worden om de hoogte van de bijdrage 
rechtvaardig te maken voor andersoortige woningen. 
Om de grenzen van de categorieën, waartussen onderscheid gemaakt wordt, te bepalen is eerst onder‐
zocht binnen welke bandbreedte zich de woningprijzen bewegen binnen de gemeente Bergen.  
 
Marktscan 
De grenzen tussen de verschillende prijscategorieën zijn afhankelijk van de marktomstandigheden per 
regio. Woningen in de goedkope prijscategorie behoren veelal tot de sociale huurmarkt. Hierdoor zijn 
deze woningen enkel te vinden binnen de gereguleerde woningmarkt. De maximale huurprijs voor deze 
woningen is 737,14 euro per maand (liberalisatiegrens). Op basis van deze maximale huurprijs en een 
bruto aanvangsrendement kan bepaald worden tot welke VON‐prijs deze gereguleerde woningmarkt 
loopt. Deze VON‐prijs bedraag € 215.000,‐ inclusief BTW. Woningen met een huurprijs onder de liberali‐
satiegrens of een VON‐prijs lager dan € 215.000,‐ behoren tot de goedkope woningprijscategorie.  
 
Uit de marktanalyse blijkt verder het merendeel van de koopwoningen vallen in de middeldure tot dure 
en zelfs extreem dure woningcategorieën.  
 
Er is nagenoeg geen aanbod in de categorie tussen € 215.000,‐ en € 325.000,‐.  
 
De markt voor meergezinswoningen is minder uiteenlopend dan de markt voor eengezinswoningen. In 
tegenstelling tot de eengezinswoningen is er een grotere markt voor meergezinswoningen met een 
VON‐prijs lager dan € 300.000,‐.  
 
Op basis van de marktscan is de volgende onderverdeling gemaakt in woningcategorieën: 
 
 

Type woning  Grenzen prijscategorieën  Grenzen prijscategorieën 

Eengezinswoning /  
Meergezinswoning 

Koopprijs  Huurprijs per maand 

Sociaal / Goedkoop  < € 215.000,‐  < € 737,14‐ 

Middelduur categorie 1  € 215.000,‐ t/m € 325.000,‐  € 737,14 t/m € 1.050,‐ 

Referentiewoning  € 325.000,‐  € 1.050,‐ 

Middelduur categorie 2  € 325.000,‐ t/m € 450.000,‐  € 1.050,‐ t/m € 1.400,‐ 

Duur categorie 1  € 450.000,‐ t/m € 650.000,‐   € 1.400,‐ t/m € 1.700,‐  

Duur categorie 2  > € 650.000,‐   > € 1.700,‐  

 
 
Onderbouwing correctiefactoren 
 
Sociaal / Goedkoop 
Over het algemeen geldt dat de ontwikkeling van sociale koop‐ en huurwoningen nauwelijks kostendek‐
kend is. Bij deze woning is bijna altijd sprake van een onrendabele top dan wel verevening vanuit ander 
(woon)programma.  
Voor goedkope woningen, zowel gestapeld als grondgebonden, wordt daarom een geringe bijdrage voor 
ruimtelijke ontwikkelingen gevraagd. De correctiefactor voor deze categorie woningen is vastgesteld op 
0,1.  
 
Overige eengezinswoningen 
Naarmate de VON‐prijs van de woningen hoger wordt dan de referentiewoning zal over het algemeen 
het volume van de woning toenemen en daarmee ook de bouwkosten. Deze toename loopt echter niet 
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recht evenredig op. Uit de berekening blijkt dat het resultaat van de residuele grondwaardeberekening 
loopt ook op tot circa € 150.000,‐ voor de duurste woningcategorie.  
De prijzen per m2 van de kosten van verwerving3, het bouw‐, en woonrijp maken veranderen wel enigs‐
zins, maar deze blijven gemiddeld genomen wel recht evenredig gelijk aan de kosten bij de referentie‐
woning.  
Op basis van deze overwegingen is een staffel gecreëerd waarbij de goedkopere woningen een lagere 
factor krijgen en de maximale correctiefactor is bepaald op 2,75 voor de duurste ééngezinswoningen.  
De correctiefactoren per woningtype zijn op basis van een schaduwberekening gevalideerd.  
 
Gestapelde bouw 
Voor appartementen geldt over het algemeen dat de grondquote (de verhouding tussen de VON‐prijs en 
de grondwaarde) aanzienlijk lager ligt dan bij ééngezinswoningen met een vergelijkbare VON‐prijs. Dit 
komt voornamelijk door de hogere bouwkosten voor gestapelde bouw (appartementen).  
 
Over het algemeen kan gesteld worden dat de grondquote van een middeldure meergezinswoning ver‐
gelijkbaar is met de grondquote van een goedkope ééngezinswoning en dat de grondquote van een dure 
meergezinswoning vergelijkbaar is met de grondquote van een middeldure ééngezinswoning. Op basis 
van dit uitgangspunt is de correctiefactor van meergezinswoningen bepaald op basis van de correctief‐
actor van een ééngezinswoning, waarvan de VON‐prijs in de tabel één prijsniveau lager ligt.  
 
Winkels 
De correctiefactor voor detailhandel is gerelateerd aan de beleggingswaarde per bruto vloeroppervlakte 
van 100 vierkante meter. De huurprijzen voor detailhandel in het centrum van Bergen starten met een 
huurprijs vanaf 300 euro per vierkante meter per jaar. Rondom het centrum ligt de huurprijs per vier‐
kante meter detailhandel onder de 200 euro per vierkante meter. De huurprijzen in locaties verder bui‐
ten het centrum zullen nog lager liggen. Rekening houdend met een huurprijs van 150 euro per vier‐
kante meter en een bruto aanvangsrendement van 6 procent zal de beleggingswaarde van een winkel‐
object € 250.000,‐ exclusief BTW bedragen. Hiermee komt de beleggingswaarde van 100 vierkante me‐
ter detailhandel overeen met een goedkope middeldure rijwoning (met een VON‐prijs lager dan € 
325.000,‐ inclusief BTW). Op basis van deze vergelijking wordt een correctiefactor van 0,6 bij 100 vier‐
kante meter detailhandel als reëel gezien.  
 
Bedrijvigheid 
Gezien de omliggende functies en de beoogde ontwikkelingen lijken grootschalige bedrijfsactiviteiten 
niet aannemelijk. Het uitgangspunt is daarom dat binnen het plangebied voornamelijk kleinschalige be‐
drijfsruimten gerealiseerd zal worden. Hierbij kan gedacht worden aan: 

‐ Kantoorruimten 
‐ Praktijkruimten  

‐ Kleinschalige bedrijfsruimten. 

De huren van kantoor‐, praktijk‐ en bedrijfsruimten liggen in Bergen gemiddeld op 150 euro per vier‐
kante meter per jaar. In het algemeen geldt dat ruimtes in en rondom het centrum van de kern een ho‐
gere huurprijs hebben dan ruimtes verder van het centrum gelegen. Voor deze locatie lijkt een huurprijs 
van 130 euro per vierkante meter reëel voor kantoor‐, praktijk‐ en kleinschalige bedrijfsruimten. Reke‐
ning houdend met een bruto aanvangsrendement van 5,5 procent zal de beleggingswaarde van een be‐
drijfsobject € 235.000,‐ exclusief BTW bedragen. Hiermee komt de beleggingswaarde van 100 vierkante 
meter bedrijfsruimte overeen met de beleggingswaarde van 100 vierkante meter detailhandel. Op basis 
van deze vergelijking wordt een correctiefactor van 0,6 bij 100 vierkante meter bedrijfsruimte als reëel 
gezien.  
 
 

                                                                 
3 Voor de verwervingswaarde van de gronden is van belang in welke mate ‘aan de voorkant’ al bekend is 
welke woningtypologieën op de betreffende gronden gerealiseerd gaan worden. Als dan al bekend is dat 
op de betreffende locatie alleen dure woningen gebouwd zullen gaan worden, schiet de verwervings‐
prijs onmiddellijk omhoog. 
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