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Onderwerp  

Doelstelling beeldvormende raadsessie Nota Grondbeleid 

 

Kennisnemen van 

Kennis te nemen van de doelstelling van de beeldvormende raadsessie inzake Nota Grondbeleid op 7 

april 2020. 

 

Inleiding 

De gemeente West Betuwe heeft behoefte aan herijking en uniformering van haar grondbeleid. Dit wordt 

ingegeven door de fusie van de voormalige gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen tot de 

nieuwe gemeente West Betuwe per 1 januari 2019. In het Coalitie UitvoeringsProgramma (CUP) is 

hierover aangegeven dat er een vernieuwde Nota Grondbeleid in de eerste helft van 2020 zal worden 

opgesteld. De besluitvorming hierover staat inmiddels gepland in Q3 van 2020 in verband met de volle 

raadsagenda. 

 

Introductie grondbeleid 

Grondbeleid is geen doel op zich, maar een middel. Grondbeleid is een middel om ruimtelijke 

doelstellingen op het gebied van de volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, infrastructuur 

en maatschappelijke voorzieningen te verwezenlijken, en is dus niet leidend maar volgend op deze 

ruimtelijke doelstellingen. Grondbeleid wordt vaak gelinkt aan bovengenoemde thema’s, maar er dienen 

zich ook nieuwe thema’s aan met een ruimteclaim, zoals de energietransitie. Grondbeleid kan een 

mogelijk instrument zijn voor de gemeente om haar rol hierbij verder vorm en inhoud te geven en op 

deze wijze invulling te geven aan haar duurzaamheidsdoelstellingen. 

 

Grondbeleid is ondersteunend aan ruimtelijke opgaven, maar grondbeleid gaat verder dan de ruimtelijke 

opgave. Grondbeleid is bedoeld om ruimtelijke opgaven mogelijk te maken, maar veel belangrijker nog, 

om bepaalde (maatschappelijke) doelen in een gebied te verwezenlijken of te versterken. Grondbeleid 

gaat over waardecreatie in een gebied. Natuurlijk gaat dit over financiële waarde, maar nog belangrijker 

zijn de maatschappelijke waarden. Voor die laatste doen we het echt. Denk aan een duurzame 

leefomgeving, economisch aantrekkelijk werkklimaat en een inclusieve samenleving.  

 

 

Proces 

Om tot een Nota Grondbeleid te komen die binnen de gemeentelijke organisatie, College en Raad breed 

wordt gedragen, zijn wij het volgende proces gestart.    
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1) Inventarisatie ambities & opgaven en huidig grondbeleid 

We halen als eerste op wat in de komende jaren de belangrijke ambities en opgaven met ruimtelijke 

implicaties zijn voor de gemeente. Het gaat hierbij zowel om de traditionele opgaven (woningbouw, 

bedrijventerreinen, voorzieningen etc.), als relatief nieuwe opgaven. Hierbij gelden het coalitieakkoord, 

structuurvisies en overige relevante beleidsprogramma’s en -visies als vertrekpunt. Daarnaast zijn er 

nieuwe opgaven, zoals de ruimtelijke inpassing van energieprojecten. Daarnaast maakt bestudering van 

de huidige nota’s grondbeleid van de voormalige gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen 

onderdeel uit van deze stap. We selecteren de best practices die als input kunnen dienen voor de nota. 

 

2) Participatieproces naar nieuw grondbeleid 

Om de keuzes en de koers van het grondbeleid in relatie tot de ambities en opgaven in de komende jaren 

op een gedegen wijze te bepalen, werken we met een participatief proces met stakeholders. Deze 

stakeholders bestaan onder andere uit direct betrokkenen in de ambtelijke organisatie, het college en 

de gemeenteraad. Het participatieproces zal bijdragen aan een meer gemeenschappelijk kader voor 

grondbeleid (harmonisatie) en meer gedeeld inzicht geven in de toegevoegde waarde van grondbeleid 

voor de gemeentelijke ambities en opgaven.  

 

3) Uitwerking nota en besluitvorming 

Op basis van de uitkomsten en bevindingen uit de voorgaande stappen stellen wij de concept nota op. 

Hierbij worden de grondbeleidskeuzes en afwegingen nader uitgewerkt en beargumenteerd. Doel is om 

een nota op te stellen die duidelijk richting geeft aan het te voeren grondbeleid, kaderstellend is vanuit 

de raad richting het College van B&W, maar ook pragmatisch de brug slaat tussen beleid en de praktijk 

van ruimtelijke ontwikkelingen (projecten). Na toetsing door de verschillende stakeholders van de 

concept nota wordt deze klaar gemaakt voor bestuurlijke besluitvorming.  

 

Doel van de beeldvormende raadssessie 

Het doel van de beeldvormende raadssessie is tweeledig. Enerzijds willen wij de raad informeren over 

grondbeleid: wat is grondbeleid? Wat kun je ermee? Welke vormen zijn er? Daarnaast willen we input bij 

de raad ophalen over het gewenste type grondbeleid dat zij voor ogen hebben voor de gemeente West 

Betuwe. Is dit actief grondbeleid? Een faciliterend grondbeleid? Of wellicht een tussenvorm van 

situationeel grondbeleid? Om tot heldere beantwoording hiervan te komen wordt de raad verschillende 

stellingen voorgelegd, waarna discussies gevoerd kunnen worden. Het beantwoorden en discussiëren 

van en over deze stellingen moet leiden tot consensus (op hoofdlijnen) over het te voeren gemeentelijke 

grondbeleid.  

 

Bijlage(n) 

Ter voorbereiding sturen wij de “Handreiking Grondbeleid voor raadsleden: Wat u als raadslid moet weten 

over grondbeleid” van de Vereniging van Grondbedrijven (VNG) toe. Deze handreiking biedt u diverse 

inzichten over grondbeleid en dient als relevante informatie voor de raadssessie.   
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Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

 

 

 


