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35 133 Wijziging van de Omgevingswet en enkele 
andere wetten vanwege opname in de 
Omgevingswet van regels over het vestigen van 
een voorkeursrecht, regels over onteigening, 
bijzondere regels voor het inrichten van 
gebieden en, met het oog op verschillende typen 
gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing 
van de regels over kostenverhaal 
(Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet) 

Nr. 22 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SMEULDERS 
TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17 
Ontvangen 8 oktober 2019 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel 1.1, onderdeel I, wordt in artikel 13.20 na het derde lid een lid 
ingevoegd, luidende: 

3a. De eindafrekeningen, bedoeld in het derde lid, kunnen jaarlijks op 
hetzelfde tijdstip plaatshebben. 

II

In artikel 1.1, onderdeel K, wordt na onderdeel 10 een onderdeel 
ingevoegd, luidende: 

10a. Aan paragraaf 16.7.1 wordt een artikel toegevoegd, luidende: 

Artikel 16.77a  

Als toepassing wordt gegeven aan artikel 13.20, lid 3a, wordt op een 
verzoek om een eindafrekening uiterlijk beslist op een in het 
omgevingsplan, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 13.14, derde 
lid, onder a, of het projectbesluit bepaald tijdstip. 

III

In artikel 4a.3 wordt na onderdeel G een onderdeel ingevoegd, luidende: 
Ga. artikel 1.1, onder AH, van die wet eerder in werking is getreden of 

treedt dan artikel 1.1, onder K, onder 10a, van deze wet, wordt in 
artikel 1.1, onder K, onder 10a, van deze wet het voorgestelde 
artikel 16.77a vernummerd tot 16.77aa. 
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Toelichting  

Na vijf jaar kan op verzoek van een belanghebbende een eindafrekening 
worden gevraagd van de gemeente. Er wordt door gemeenten nadruk-
kelijk gevraagd een afrekening slechts één maal per jaar te mogen maken 
in het jaar dat een verzoek tot eindafrekening wordt gedaan. Dit om 
verschillende afrekenmomenten en afrekeningen voor verschillende 
aanvragers te voorkomen. Bij stadsbrede invoering van het 
omgevingsplan kan het om een groot aantal ontwikkelingen gaan, die 
zonder jaarlijkse bundeling tot onnodig hoge uitvoeringslasten zullen 
leiden. 

Smeulders
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