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Grondbeleid
Gemeente West Betuwe



Agenda

1. Welkom en voorstellen 
2. Introductie grondbeleid
3. Casussen, stellingen en discussie
4. Toekomstig grondbeleid?



Proces

> Inventarisatie

> Participatie
> Aftrapsessie interne medewerkers
> Sessie College
> Beeldvormende raad

> Uitwerking en besluitvorming



Wat is grondbeleid?
• Sturingsmiddel om gemeentelijk beleid te realiseren, in de ruimtelijke ordening:

• Wonen
• Economische ontwikkeling
• Energietransitie
• Infrastructuur
• Duurzame leefomgeving
• Voorzieningen

• Doel: Een bijdrage leveren aan het oplossen van onze ruimtelijke en beleidsmatige 
opgaven en hieraan waarde toevoegen (maatschappelijk en /of financieel)

• De gemeenteraad heeft de kaderstellende en controlerende functie ten aanzien van het 
grondbeleid en dus ook de daarbij behorende begrotingen en verantwoordingen.



Nota grondbeleid is kaderstellend
> Maar welke kaders dan?

> Deel A:
• Strategische kaders

> Deel B:
• Financiële kaders (o.a. grondprijsbeleid, risicomanagement, winstneming)
• Organisatorische kaders (o.a. verantwoordelijkheden raad en College, planvorming 

en grondbeleid/ontwikkelstrategie)
• Informatieve kaders (o.a. verantwoording, jaarlijkse rapportages)
• Instrumentele kaders (Onteigening, Wet voorkeursrecht gemeenten, etc.)

> In deze sessie focus op het strategische kaders!



Nota grondbeleid is kaderstellend

Strategische kaders voor nota grondbeleid: 

• De toegevoegde waarde van ruimtelijke ontwikkelingen 
(beoordeling en afweging)

• De keuze van het te voeren grondbeleid (beoordeling en afweging)  



Typen grondbeleid
• Actief grondbeleid - dit type grondbeleid wordt gekenmerkt door een actieve 

overheidsrol, waarbinnen de gemeente de benodigde gronden verwerft, de 
gronden ontwikkelt (grondproductie) en vervolgens bouwkavels verkoopt aan 
derden. 

• Faciliterend grondbeleid - bij dit type grondbeleid is sprake van een private 
ontwikkeling door een ontwikkelaar of particulier. De gemeente heeft hierbij alleen 
een faciliterende rol. 

• Naast deze uiterste vormen van grondbeleid zijn er uiteraard meerdere sub- en 
hybride varianten mogelijk. Bij hybride varianten is sprake van participerend of 
samenwerkend grondbeleid: een vorm van samenwerken tussen de gemeente 
en ontwikkelaar / particulier. 



Voor- en nadelen typen grondbeleid
Voordelen Nadelen

Actief grondbeleid - Regie en sturing
- Winstrealisatie

- Kennis en kunde vereist
- Financiële risico’s

Proactief faciliterend grondbeleid - Minder belastend voor ambtelijk 
apparaat dan actief

- Beperkte financiële risico’s

- Beperkte regie en sturing
- Geen winstrealisatie

Passief faciliterend grondbeleid - Minder belasting ambtelijk apparaat 
actief en proactief faciliterend

- Geen financiële risico’s

- Bij marktfalen geen oplossing voor 
ruimtelijke problemen

- Geen winstrealisatie

Samenwerken grondbeleid - Voldoende regie en sturing
- Verdeling van risico’s
- Profijt van elkaars expertise

- Veelvuldig en nauwkeurige 
samenwerking vereist

- Verdeling van winstrealisatie 



Actief grondbeleid
• Bij actief grondbeleid voert de gemeente de grondexploitatie voor eigen rekening 

en risico. Alle gronden binnen het plangebied worden verworven. Hiertoe kan de 
gemeente een mix van instrumenten hanteren: minnelijke verwerving, Wet 
voorkeursrecht gemeenten en onteigening. De gronden worden vervolgens 
bouw- en woonrijp gemaakt ten behoeve van de gronduitgifte. 

• Als variant kan actief grondbeleid zich ook beperken tot bijvoorbeeld strategische 
verwerving. Er hoeft geen sprake te zijn van een gemeentelijke grondexploitatie, 
de gemeente kan op deze wijze wel een positie verwerven om grip te krijgen en te 
houden op toekomstige ontwikkelingen. De gronden of opstallen kunnen weer 
worden verkocht aan derden. 



Faciliterend grondbeleid
• Bij faciliterend grondbeleid heeft de gemeente de gronden in een plangebied 

niet in eigendom. De grondexploitatie wordt gevoerd door de private 
grondeigenaren. De gemeente beperkt zich tot haar publiekrechtelijke rol door 
het vaststellen van de kaders en randvoorwaarden van de ontwikkeling. Ook in 
dit geval maakt de gemeente kosten, zoals het opstellen van een 
bestemmingsplan of de aanleg van een ontsluitingsweg. Dergelijke kosten worden 
niet via de gronduitgifte, maar via een exploitatieovereenkomst (anterieur of 
posterieur) of exploitatieplan verhaald.

• Proactief faciliterend Passief faciliterend
- Gemeente stimuleert, verbind - Gemeente wacht af, reactief   

en helpt mogelijk bij visievorming en toetsend



Participerend (samenwerkend) grondbeleid
• Bij participerend (samenwerkend) grondbeleid probeert de gemeente in 

samenwerking met marktpartijen (al dan niet gedwongen of op vrijwillige basis) 
alle gronden binnen een plangebied in eigendom te krijgen, om de 
grondexploitatie gezamenlijk te voeren. Net als bij actief grondbeleid kan de 
gemeente (en marktpartijen) hiervoor een mix van instrumenten gebruiken. De 
gronden worden vervolgens bouw- en woonrijp gemaakt voor gezamenlijke 
rekening en risico en verkocht aan derden, veelal de betrokken ontwikkelaars of 
particulieren. Er zijn verschillende samenwerkingsvormen mogelijk.



Voormalig grondbeleid

• Gemeente Geldermalsen: 
 Faciliterend grondbeleid, met flexibele houding 

• Gemeente Neerijnen:
 Passief grondbeleid, faciliteren waar het kan en acteren waar het 

moet 

• Gemeente Lingewaal:
 Situationeel grondbeleid, afhankelijk per situatie 



Stelling 1
> Hoe kijkt u aan tegen grondbeleid ?

a) De gemeente moet zich nooit bewegen op de grondmarkt
b) Bij voorkeur faciliterend grondbeleid en alleen bij hoge uitzondering kan 

voor actief grondbeleid worden gekozen
c) Altijd actief grondbeleid, als het financieel past (incl. aanvaardbaar 

risicoprofiel) en maatschappelijke doelen behaalt
d) Grondbeleid is altijd maatwerk en afhankelijk van de opgaven, locatie, 

initiatieven vanuit de markt etc.
e) Geen mening





Grondbeleid is meer dan alleen……

• De keuze tussen actief en faciliterend grondbeleid
• Geld verdienen en een statistische afweging van risico’s & kansen.
• Nadenken over de inzet van het beschikbare instrumentarium
• Toepassen van de wet- en overige regelgeving
• Leren van de 2008-crisis. Juist de huidige (maatschappelijke) 

opgaven vereisen een andere visie op het grondbeleid. 



Welke ontwikkelingen zijn van invloed op 
grondbeleid?
> Van traditionele grondexploitatie naar ‘total-life-cycle’ benadering: van initiatief t/m 

exploitatie.
> Haalbaarheid van binnenstedelijke grondexploitaties staat onder druk. Dit vraagt 

om meer samenwerking (actief, PPS) om tot haalbaarheid te komen en een 
evenwichtige verdeling van risico’s en kansen. 

> Nieuwe maatschappelijke opgaven staan op de agenda: energietransitie, 
leefbaarheid in buitengebieden, circulaire economie, klimaatadaptatie, 
inclusiviteit, zorg en veiligheid. 

> Opgaven die zich lang niet altijd laten ‘scoren’ op financiële waarden 
(rendement), maar veel meer laten ‘scoren’ op maatschappelijk waarden. 



Welke ontwikkelingen zijn van invloed op grondbeleid?
• Het motto van Omgevingswet is ‘Ruimte voor 

ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’.

• De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen 
het benutten en beschermen van de fysieke 
leefomgeving. Op lokaal niveau zullen veelal deze 
afwegingen worden gemaakt.

• Het spreekt voor zich dat grondbeleid aan deze balans 
een wezenlijke bijdrage aan kan leveren. De in 
voorbereiding zijnde Aanvullingswet Grondeigendom 
heeft dan ook als doel om het 
grondbeleidsinstrumentarium beter geschikt te maken 
voor de huidige en toekomstige (ruimtelijke) opgaven. 





Trends in grondbeleid
> Na de crisis van 2008 zijn veel gemeenten in Nederland overgestapt van een actief naar 

faciliterend grondbeleid, ten gevolge van financiële risico’s en verliezen

> Sinds enkele jaren zien we veel gemeenten weer een meer actieve rol oppakken gezien 
de verschillende opgaven: krapte op de woningmarkt, realisatie van bedrijventerreinen, 
grootschalige duurzame energieopwek

> Per situatie/opgave wordt bepaald welke rol de gemeente op zich neemt: situationeel 
grondbeleid

> Welke grondbeleidsvorm en/of ontwikkelstrategie voor een specifieke locatie voor de 
gemeente van toepassing is, moet het resultante zijn van een zorgvuldig 
afwegingsproces. 



Beslisboom - Voorbeelden



Voorbeeld casus Centrum Geldermalsen

• Voormalige COOP-locatie

• Geldersestraat 16

• Vishandel Peter de Graaf 
& Zn



Voormalige COOP-locatie
Geldersestraat 16

Vishandel Peter de Graaf & Zn



Stelling 2

> Leegstaande winkellocatie in het centrum. Wat doet de gemeente?

a) Koopt aan, transformeert en vind nieuw initiatief/nieuwe invulling
b) Zoekt naar marktpartijen, treedt op als verbinder
c) Laat het volledig over aan marktwerking. 





Stelling 3
> Bedrijf dat niet past in het centrum (visbedrijf). Op zoek naar een nieuwe locatie 

op een bedrijventerrein. Wat doet de gemeente?
a) Helpt met zoeken naar een nieuwe locatie, zodat deze centrumlocatie een 

andere invulling krijgt en het centrum wordt versterkt. Koopt pand aan en 
zorgt voor nieuwe invulling

b) Probeert indien mogelijk te verbinden, waardoor het bedrijf makkelijk kan 
verhuizen naar een nieuwe locatie. De nieuwe invulling is de 
verantwoordelijkheid van de markt.

c) Laat het volledig over aan de markt





Stelling 4

> Op basis van analyse is er behoefte op middel(lange) termijn aan bedrijfskavels in de 
gemeente. Wat doet de gemeente?

a) Gemeente ontwikkelt een nieuw bedrijventerrein voor eigen risico en heeft regie 
in handen (actief grondbeleid).

b) Gemeente zoekt een partij om samen op te trekken (samenwerkend 
grondbeleid)

c) Gemeente stimuleert andere partijen om een nieuwe bedrijventerrein te 
ontwikkelen (proactief faciliterend grondbeleid)

d) Niets doen, marktpartijen zullen deze ontwikkeling vanzelf oppakken, de 
gemeente onderneemt geen actie (passief faciliterend grondbeleid)





Stelling 5

> Er is een speelplek ontstaan op een kavel die al jaren braak ligt, maar de gemeente 
heeft de grond niet in eigendom. Wat doet de gemeente?

a) De kavel aankopen, maar wel voor de ‘juiste’ prijs, financiële en 
maatschappelijke waarde moeten in verhouding staan

b) In gesprek gaan met de ontwikkelaar en samen trachten tot een oplossing te 
komen door ontwikkelaar ook op het belang van spelen te wijzen

c) De kavel niet aankopen, een dergelijke aankoop past niet bij het gemeentelijk 
grondbeleid en bewoners kunnen elders speelplekken (be-)zoeken





Stelling 6

> Er dreigt een tekort aan betaalbare woningbouw in verschillende kernen. Wat doet de 
gemeente?

a) De gemeente koopt gronden aan, ontwikkelt en verkoopt de bouwkavels aan derden 
onder voorwaarden dat er op betaalbare woningen worden gerealiseerd. Hieraan 
kleven wel enkele financiële risico’s en er is geen sprake van winstrealisatie.

b) De gemeente geeft via beleid en overige instrumenten sturing aan markpartijen om 
betaalbare woningen te realiseren 

c) Als er grote vraag naar betaalbare woningen is, dan zullen ontwikkelaars vanzelf 
betaalbare woningen gaan bouwen. 





Stelling 7
De gemeente werkt op dit moment aan haar RES. Grootschalige 
energieopwek in het landelijk gebied zal centraal staan. Welke rol 
pakt de gemeente?

a) Passief: wachten op marktinitiatieven
b) Faciliterend: locaties aanwijzen en BP
c) Actief: gronden verwerven of huidige grondposities 

ontwikkelen incl. vergunning en SDE-aanvraag
d) Actief plus: risicodragend ontwikkelen EN exploiteren (met 

marktpartij)





Hulpmiddel?



Concept afwegingskader grondbeleidsvorm



Concept afwegingskader grondbeleidsvorm

Urgentie 

 Ambities:
Draagt ontwikkeling substantieel bij 
aan de ruimtelijke ambities van West 
Betuwe?

 Beleidsdoelstellingen:
Draagt ontwikkeling substantieel bij 
aan sectorale beleidsdoelstellingen van 
West Betuwe? 



Concept afwegingskader grondbeleidsvorm

Regie 

 Marktfalen:
Komen er onvoldoende initiatieven 
vanuit de samenleving om de 
gemeentelijke ambities en 
doelstellingen te behalen? 

 Positie:
Is sturing vanuit de publiekrechtelijke 
functie niet voldoende en is het 
innemen van grondpositie daarom 
wenselijk? 



Concept afwegingskader grondbeleidsvorm

Rendement 

 Financieel resultaat & risicoprofiel:
Staat het verwachte resultaat in 
verhouding tot de initiële investering en 
de risico’s? 

 Maatschappelijke waarden:
Staat een eventueel negatief resultaat in 
verhouding tot de maatschappelijke 
waarden die met het project worden 
gecreëerd voor West Betuwe?





Stelling 8 

> Gaat een dergelijk afwegingskader helpen om betere keuzes te 
maken met betrekking tot de te kiezen grondbeleidsvorm?

a) Ja, dit leidt tot objectiviteit, uniformiteit en transparantie bij te 
maken grondbeleidskeuzes

b) Nee, dit is overbodig





Stelling 9 

> Tot slot: wat voor type grondbeleid past bij West Betuwe?
a) In de basis actief grondbeleid, tenzij …
b) In de basis faciliterend grondbeleid, tenzij …
c) Of maatwerk met situationeel grondbeleid: per situatie, thema 

en/of casus afwegen welke grondbeleidsvorm geschikt is





volg ons en blijf op de hoogte.

www.overmorgen.nl/aanmelden

@OverMorgen

OverMorgen
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