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Hoofdstuk 1  

Samenvatting / Beleidskaders 
 
Inleiding 

 

De gemeente Bussum heeft tot op heden geen nota grondbeleid vastgesteld. Het is echter 

wenselijk om tot een nota te komen die een compleet beeld geeft van het gemeentelijk 

grondbeleid, de daarvoor in te zetten instrumenten en de gemaakte of te maken beleidskaders.  

 
Doelstellingen grondbeleid 

 

De doelstellingen voor grondbeleid zijn de volgende: 

- het tijdig mogelijk maken van het maatschappelijk gewenste ruimtegebruik; 

- het realiseren van nieuwe ontwikkelingen tegen aanvaardbare maatschappelijke gevolgen met 

een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten; 

- het bevorderen van de kwaliteit van de openbare werken en de openbare ruimte. 

 

Randvoorwaarden en uitgangspunten grondbeleid 

 

De randvoorwaarden en uitgangspunten voor grondbeleid zijn: 

- de gemeente heeft of verwerft (grond)eigendom als dat voor het bereiken van haar 

doelstellingen en/of ruimtelijke plan(nen) noodzakelijk is; 

- realisatie van dringend gewenste bestemmingen zal, indien noodzakelijk, tijdig 

publiekrechtelijk worden afgedwongen; 

- de gemeente handelt transparant op voet van gelijkwaardigheid met grondeigenaren en 

marktpartijen; 

- het grondbeleid en daarmee verbonden administraties moet aansluiten op de eisen die het 

BBV aan de begroting en verslaglegging van het grondbeleid stelt; 

- de uitgifte van gronden vindt in principe plaats tegen marktconforme prijzen. 

 

Passief/faciliterend grondbeleid of actief grondbeleid 

 

Het feit dat de gemeente Bussum zo goed als volgebouwd is en de ruimte zeer schaars is met 

weinig mogelijkheden voor ontwikkelingen, zorgt er voor dat er in de praktijk een meer 

passief/faciliterende rol gespeeld wordt. Het grondbeleid zal dan vooral gericht moeten zijn op de 

regisserende functie van de gemeente.  

Indien dat voor het bereiken van haar doelstellingen en/of ruimtelijke plan(nen) noodzakelijk is, 

zal de gemeente echter een meer actieve rol vervullen. 

 

Het instrumentarium 
 

Het juridisch gereedschap waarvan de gemeente zich in het kader van grondbeleid kan bedienen 

bestaat uit verwerving (koop, Wet voorkeursrecht gemeenten, onteigening), beheer (verhuur, 
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ingebruikgeving, vestiging opstalrecht of erfpachtrecht, pacht), uitgifte van grond en - daar waar 

de gemeente geen grondpositie heeft en/of wil hebben - kostenverhaal. 

 

Beleidskaders: 

 

- De verschillende grondbeleidsinstrumenten hebben een bepaalde doorlooptijd nodig voordat 

ze effect hebben. Indien alle grondbeleidsinstrumenten op volgorde van voorkeur worden 

ingezet ontstaat het risico dat een ruimtelijke ontwikkeling niet tijdig kan worden 

gerealiseerd. Meerdere grondbeleidsinstrumenten kunnen dan tegelijkertijd worden ingezet. 

 

- Er is grote samenhang tussen de voorbereiding en ontwikkeling van ruimtelijke plannen 

(bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan, ontheffing, projectbesluit of een besluit 

als bedoeld in artikel 3.0 Wro) en de effectiviteit van het grondbeleidsinstrumentarium. Deze 

samenhang vereist, dat bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen ook een verwerving- 

en/of realisatiestrategie wordt opgezet en het gebruik van de grondbeleidsinstrumenten wordt 

ingepland. 

 

- De gemeente besluit tot een privaatrechtelijke overeenkomst als beleidsdoelstellingen van de 

gemeente door die overeenkomst worden gediend.  

 

- Voor realisatie van ruimtelijke ontwikkelingen onderzoekt de gemeente in de initiatieffase 

van het proces de mogelijkheid om met grondeigenaren anterieure overeenkomsten aan te 

gaan, alvorens wordt overgegaan tot het vaststellen van het bestemmingsplan en 

exploitatieplan. Indien toch al een exploitatieplan is vastgesteld en er in dat plan sprake is van 

grondbezit van ontwikkelende private partijen, onderzoekt de gemeente de mogelijkheid 

posterieure overeenkomsten aan te gaan. 

 

- Alvorens gesprekken voor het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot 

grondexploitatie worden aangegaan vormt de gemeente zich een beeld van de uitgangspunten 

voor de ontwikkeling van het gebied en de te volgen strategie, de risico’s die met de 

ontwikkeling samenhangen, de te stellen locatie-eisen en de te verhalen kosten, de positie en 

aard van betrokken partijen en of de gemeente in de positie is verplichtingen voortvloeiende 

uit een eventuele overeenkomst goed na te komen. 

 

Uitgifte- en grondprijzenbeleid 

 
Beleidskaders: 

 

- De gemeente streeft bij haar grondprijzenbeleid naar een marktconforme uitgifteprijs. 

Afhankelijk van het geval zal deze prijs bepaald worden volgens één van de volgende 

methodes: kostprijsberekening, comparatieve methode, residuele waardeberekening en 

taxatie. 

 

- De gemeente streeft een differentiatie na in de grondprijzen voor wat betreft sociale huur- 

en/of koopwoningen en starterswoningen. 

 

- De gemeente neemt – omdat de grondprijzen marktprijzen marktconform zijn – in principe 
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geen anti-speculatiebeding op bij verkoop van grond voor woningbouw, tenzij de 

verkoopprijs lager is dan de marktprijs: dan kunnen wel nadere voorwaarden worden gesteld. 

 

- In het streven om de totstandkoming van de grondprijzen marktconform en dus transparant te 

maken is het noodzakelijk om de kostprijs van de grond in beeld te brengen dan wel inzicht te 

hebben in de kostenstructuur van de grondprijs. Het vaststellen van een vaste prijs of het 

inzetten van andere instrumenten (bijvoorbeeld subsidieverlening) is mogelijk indien het 

noodzakelijk is om de grond voor een andere (lagere) prijs te verkopen. 

 

- Voor groen- en reststroken wordt het huidig beleid gehandhaafd, inhoudende dat bij verkoop 

de prijs bepaald wordt op basis van een vaste vierkante meter prijs, een toeslagfactor voor de 

ligging van de grond en een toeslagfactor voor de gebiedsindeling binnen de gemeente. 

 

- Van alle gronden wordt de volle eigendom overgedragen, tenzij er van gemeentezijde 

strategisch belang is wat zich daartegen verzet. Verkoop van grond door de gemeente 

Bussum voor het gebruik voor sociale, culturele en/of maatschappelijke doeleinden vindt 

bijvoorbeeld niet plaats. Het gebruik wordt geregeld door uitgifte in de vorm van verhuur, het 

vestigen van een (tijdelijk) recht van opstal of een (tijdelijk) erfpachtrecht. 

 

- Voor de verhuur van onroerende zaken maakt de gemeente Bussum zoveel mogelijk gebruik 

van huurovereenkomstmodellen. Voor woon-, winkel- en kantoorruimte maakt de gemeente 

gebruik van standaard huurovereenkomstmodellen zoals opgesteld door de juridische 

commissie van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). 

 

- De vergoeding (huur, canon, retributie) zal worden berekend op basis van de marktconforme 

grondwaarde. Als bestuurlijk vervolgens gemotiveerd wordt besloten om de grond voor een 

andere waarde in gebruik te geven middels verhuur, het vestigen van een opstal- of 

erfpachtrecht dan wel “om niet” is dat een expliciete afwijking van het grondprijzenbeleid. 

Dit heeft ook gevolgen voor het subsidiebeleid. 

 

- In de huurvoorwaarden, opstalrechtvoorwaarden of de erfpachtvoorwaarden wordt 

opgenomen het moment dat de vergoeding zal worden herberekend.  

 

Financieel beheer bij gemeentelijke grondexploitaties 

 

Beleidskaders: 

 

- Jaarlijks worden de in exploitatie genomen complexen geactualiseerd en daarna 

gerapporteerd aan de gemeenteraad via de planning & control cyclus. 

 

- Tussentijdse winstneming is alleen mogelijk bij een actuele grondexploitatie. De maximaal te 

nemen winst omvat de reeds gerealiseerde opbrengsten minus de gemaakte kosten en de nog 

te verwachten kosten. 

 

- Voor het geprognosticeerde verlies van een grondexploitatie wordt een voorziening ter 

grootte van het verwachte resultaat op contante waarde in het betreffende boekjaar genomen. 
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- De stand van de Algemene Reserve Grondexploitaties wordt jaarlijks vastgesteld, na de 

herziening van de in exploitatie genomen grondexploitaties. 

 

- Als de weerstandscapaciteit onvoldoende groot is om het marktrisico op te vangen, dan wordt 

deze aangevuld ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitaties. 
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Hoofdstuk 2 

Inleiding 
 

 

De gemeente Bussum heeft tot op heden geen nota grondbeleid vastgesteld. Aan het grondbeleid 

werd in de afgelopen jaren inhoud gegeven door besluitvorming per afzonderlijk project en een 

uit 1990 afkomstige nota ‘Beleid waardebepaling van onroerende gemeente-eigendommen’ 

inhoudende met name het beleid terzake het afstoten van groen- en reststroken. Daarnaast werd 

er in het jaarverslag en in de programmabegroting een paragraaf grondbeleid opgenomen, met 

een financieel overzicht per exploitatieplan. 

 

Het is echter wenselijk om tot een afgewogen nota te komen die een compleet beeld geeft van het 

gemeentelijk grondbeleid en de gemaakte of te maken beleidskaders. De complexiteit van het 

grondbeleid noodzaakt tot het verschaffen van duidelijkheid over de relevante aspecten van het te 

voeren grondbeleid. De haalbaarheid en uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen zijn mede 

afhankelijk van de effectiviteit van het grondbeleid. Ten aanzien van aspecten als 

grondverwerving, bouwrijp maken, kostenverhaal en gronduitgifte zal een samenhangend en 

strategisch beleid moeten worden gevoerd. De noodzaak tot het hebben van een grondbeleidsnota 

ontstaat mede door nieuwe regelgeving. Per 1 juli 2008 is bijvoorbeeld de nieuwe Wet 

ruimtelijke ordening (hierna te noemen: 'Wro') in werking getreden, waarin regelgeving is 

opgenomen voor grondexploitatie. Centrale doelstelling van de regelgeving voor 

grondexploitatie is om in de situatie van particuliere grondexploitatie te komen tot een 

verbetering van het gemeentelijk kostenverhaal en versterking van de gemeentelijke regie. 

 

Met behulp van deze nota wordt vorm en inhoud gegeven aan het te voeren grondbeleid in en 

door de gemeente Bussum. Doelstelling van de nota grondbeleid is om de diverse aspecten van 

grondbeleid in samenhang te bekijken en om daarmee tot afstemming van de verschillende 

uitvoeringstrajecten te komen. 

 

De voorliggende nota is als volgt opgebouwd: 

Hoofdstuk 3 beschrijft de ruimtelijke beleidskaders. Hoofdstuk 4 beschrijft de doelstellingen, de 

randvoorwaarden en uitgangspunten voor het grondbeleid en hoofdstuk 5 welke vormen van  

grondbeleid er zijn. In hoofdstuk 6 worden de grondbeleidsinstrumenten omschreven. Hoofdstuk 

7 beschrijft de vormen van uitgifte van gronden en de daaraan gekoppelde waarderingsmethoden 

voor grondprijsbepaling. Hoofdstuk 8 vermeldt de beleidskaders voor het financieel beheer van 

grondexploitaties en hoofdstuk 9 geeft een opsomming over wie welke verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden heeft binnen de gemeente over het grondbeleid. Waar nodig worden een aantal 

beleidskaders gedaan om het grondbeleid verder gestalte te geven. 
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Hoofdstuk 3 

Beleidskaders en ruimtelijke opgave 
 

 

3.1 Landelijk beleid 

 

In de afgelopen jaren zijn door de Rijksoverheid een tweetal beleidsnota’s vervaardigd die voor 

het grondbeleid relevant zijn. Dit betreffen de Nota Grondbeleid 2001 en de Nota Ruimte. 

 

Nota Grondbeleid 2001 

In deze nota is door het Rijk de werkrichting op het gebied van grondbeleid gegeven. Het is een 

nota op hoofdlijnen, waarmee voor de komende decennia de kaders worden gesteld waarbinnen 

Rijk, provincies en gemeenten hun grondbeleid zouden moeten vormgeven. 

De doelstellingen voor het grondbeleid, vastgelegd in voormelde nota zijn: 

- het bevorderen van maatschappelijk gewenst ruimtegebruik door met name tijdige 

verwerving en tegen zo laag mogelijke kosten; 

- bevorderen van een rechtvaardige verdeling van baten en lasten over de gebruikers, 

exploitanten, eigenaren en overheid; 

- het verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik, zeggenschap voor burgers en met name 

ook de marktwerking op de grondmarkt. 

De Nota Grondbeleid 2001 vermeldt een eigentijds en uitgebreid instrumentarium met het doel 

de gemeenten - voor zover de publieke doelen dat vereisen - een sterkere regierol te laten 

innemen. 

 

Nota Ruimte 

De Nota Ruimte, vastgesteld door de Tweede Kamer in 2005, is een visie van het kabinet op 

ruimtelijke ontwikkelingen, ruimtegebruik en de daarbij behorende eigentijdse 

besturingsfilosofie met als uitgangspunt: decentraal als het kan en centraal alleen als het moet. 

Punten uit de Nota Ruimte zijn: 

- accentverschuiving van ontwikkelingsactiviteiten van uitleggebied naar bestaand stedelijk 

gebied; het gaat daarbij om inbreiding, herstructurering, revitalisering; 

- stimuleren van ontwikkelingen in plaats van het opwerpen van beperkingen; 

- het Rijk ontwikkelt een verbeterd grondbeleidsinstrumentarium; 

- de Provincie krijgt meer bevoegdheden om in bepaalde gevallen regionaal beleid en 

locatieontwikkelingen te initiëren; 

- nieuwe Wet ruimtelijke ordening, waaronder regelgeving voor grondexploitatie met een 

kostenverhaal gebaseerd op de uitgifte van bouwvergunningen, evenals de bevoegdheid voor 

gemeenten om substantiële locatie-eisen te stellen. 

 

Voormelde landelijke nota’s hebben uitwerking gekregen in de (nieuwe) Wet ruimtelijke 

ordening en de daarin opgenomen regelgeving voor grondexploitatie. Tevens hebben 

aanpassingen plaatsgevonden in de Onteigeningswet en de Wet voorkeursrecht gemeenten. Deze 

nieuwe en aangepaste wetten en regelgevingen stellen gemeenten in staat om, ook in die gevallen 

waarin men geen grondpositie heeft, een belangrijke stempel te drukken op de 

bouwprogrammering en de bekostiging van de voorzieningen in de openbare ruimte. De 

bovenstaande aangepaste regelgeving en positieverbetering voor gemeenten is mede aanleiding 
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om het huidige gemeentelijk grondbeleid vast te leggen. 

 

3.2 Provinciaal- en regionaal beleid 

 

Ontwerp-Structuurvisie provincie Noord-Holland tot 2040 

De structuurvisie inhoudende het ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Holland tot 2040 is 

thans in de maak. De provincie Noord-Holland is veelzijdig met een aantal belangrijke 

economische factoren: bruisende steden, natuurparken,  strand en open grasland vol weidevogels. 

Dit bijzondere karakter wil de provincie bewaken. Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen als 

globalisering, klimaatverandering en trends zoals vergrijzing en krimp die een grote ruimtelijke 

impact hebben. In de concept-structuurvisie beschrijft de provincie hoe en op welke manier ze 

met deze ontwikkelingen en keuzes omgaat en schetst ze hoe de provincie er in 2040 moet 

komen uit te zien.  

Totdat de nieuwe structuurvisie gereed is, gelden de twee streekplannen van Noord-Holland: het 

streekplan Noord-Holland Zuid (vastgesteld door Provinciale Staten op 17 februari 2003) en het 

Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord (vastgesteld door Provinciale Staten op 25 oktober 

2004).  

Beide streekplannen zijn met de partiële streekplanherziening “streekplan Noord-Holland Zuid en 

streekplan ( ontwikkelingsbeeld) Noord-Holland Noord” van 19 november/17 december 2007 op 

belangrijke onderdelen herzien. Met ingang van 1 juli 2008 hebben de streekplannen de status 

van structuurvisie gekregen. 

 

Regionale Woonvisie Gooi- en Vechtstreek 2007-2020 

In 2008 is de regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek vastgesteld. Deze regionale woonvisie is 

een visie van de gemeenten Hilversum, Blaricum, Laren, Bussum, Naarden, Weesp, Wijdemeren, 

Huizen en Muiden, verenigd in het Gewest Gooi- en Vechtstreek. In de regio Gooi- en 

Vechtstreek is sprake van een krappe woningmarkt: de dynamiek op de woningmarkt is gering. 

Zowel de doorstroming binnen de woningvoorraad als de instroom van starters op de 

woningmarkt is gering. De regio vergrijst en ontgroent, dat is een trend die zich nu laat aftekenen 

en naar verwachting toeneemt in de komende jaren. Een drietal regionale strategieën worden ter 

verbetering ingezet: 

- focus op mensen met minder kansen op de woningmarkt, met name jongeren, jonge gezinnen 

tot 45 jaar en ouderen die wonen met zorg combineren; 

- creëren van een gedifferentieerder woonaanbod door het stimuleren van dynamiek op de 

woningmarkt, zowel door innovatief bouwen en herstructureren, als door het optimaliseren 

van de mogelijkheden die de bestaande voorraad biedt; 

- inzet van vernieuwende en creatieve instrumenten en ideeën. 

Eén van de beslispunten die uit de Regionale Woonvisie naar voren komt is de vuistregel voor de 

verdeling van de totale woningvoorraad: 1/3e sociaal/betaalbaar, 1/3e middelduur en 1/3e duur. 

Implementatie en uitvoering van voormelde strategieën zal vooral op lokaal niveau moeten 

gebeuren. Willen deze echter werken, dan is een regionale blik en samenwerking onontbeerlijk. 

 

3.3 Lokaal beleid 
 

Bussum 2025: visie en ambities 

In 2006 is het gemeentelijk beleidsplan ´Bussum 2025: visie en ambities´ vastgesteld. Deze visie 

gaat uit van de volgende vragen: hoe leefbaar wil Bussum zijn en wat voor soort overheid wil 
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Bussum zijn, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen het ruimtelijk beleid en het 

welzijnsbeleid. Onder meer zijn de volgende punten opgenomen: 

- het is de ambitie om te kunnen beschikken over een evenwichtige woningvoorraad, hetgeen 

zich uit in de volgende doelstelling: bij nieuwbouwprojecten wordt er – met name in de 

gevallen waarbij de gemeente eigenaar van de grond is – naar gestreefd voor één/derde 

goedkope woningen te bouwen, voor één/derde middeldure woningen en voor één/derde dure 

woningen; 

- het is de ambitie om te kunnen beschikken over een woningvoorraad, die afgestemd is op een 

samenleving waarin de burger van jong tot oud in dezelfde woning kan blijven wonen 

(levensloopbestendige woningen); 

- het is de ambitie om bestaande woningbouwcomplexen van corporaties en beleggers geschikt 

te laten zijn voor de beoogde doelgroepen. Naast het aanbrengen van voorzieningen kan ook 

renovatie en sloop met nieuwbouw noodzakelijk zijn. 

 

Raadsprogramma 2006 – 2010 van de gemeente Bussum 

Het Raadsprogramma 2006 - 2010 geeft onder meer de volgende hoofdlijnen en/of doelstellingen 

aan:  

- Alle bestemmingsplannen worden geactualiseerd en vanaf dat moment eens per 10 jaar. 

- Er is een actieve aanpak van stadsvernieuwingsgebieden. 

- Elk nieuwbouwproject zal – afhankelijk van de schaal – zelf moeten voorzien in bijvoorbeeld 

parkeerruimte, voorzieningen, speelmogelijkheden en groen. 

- In het op te stellen volkshuisvestingsplan wordt rekening gehouden met geschikte en 

betaalbare huisvesting voor de verschillende doelgroepen. 

- Er komen meer woningen voor jongeren (starters), ouderen en de combi wonen/werken. 

- Bij nieuwbouwprojecten wordt er – met name in de gevallen waarbij de gemeente eigenaar is 

van de gronden – naar gestreefd voor tenminste één/derde goedkope woningen te bouwen, 

voor tenminste één/derde middeldure woningen en voor maximaal één/derde dure woningen. 

- Grootschalige ontwikkelingen (eenvormigheid) worden voorkomen, onder andere door 

middel van het bevorderen van particulier opdrachtgeverschap. 

- Uitgifte van bouwgrond en ontwikkeling van bouwterrein wordt zoveel mogelijk overgelaten 

aan (toekomstige) bewoners zelf. 
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Hoofdstuk 4 

Doelstellingen, randvoorwaarden en uitgangspunten grondbeleid 
 

      

4.1 Doelstellingen grondbeleid 

 

Het voeren van grondbeleid is niet een doel op zich. Grondbeleid moet gezien worden als 

instrument voor bestuurlijk gewenst ruimtelijk beleid. De uitvoering van grondbeleid en de 

toepassing van grondbeleidsinstrumenten is afhankelijk van het/de ruimtelijke plan(nen) die de 

gemeente ontwikkelt en de omstandigheid waarin de gemeente verkeert. 

 

Voor het grondbeleid worden de doelstellingen als volgt geformuleerd: 

- het tijdig mogelijk maken van het maatschappelijk gewenste ruimtegebruik; 

- het realiseren van nieuwe ontwikkelingen tegen aanvaardbare maatschappelijke gevolgen met 

een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten; 

- het bevorderen van de kwaliteit van de openbare werken en de openbare ruimte. 

 

4.2 Randvoorwaarden en uitgangspunten grondbeleid  

 

Randvoorwaarden en uitgangspunten voor grondbeleid zijn de volgende: 

- de gemeente heeft of verwerft (grond)eigendom als dat voor het bereiken van haar 

doelstellingen en/of ruimtelijke plan(nen) noodzakelijk is; 

- realisatie van dringend gewenste bestemmingen zal, indien noodzakelijk, tijdig 

publiekrechtelijk worden afgedwongen; 

- de gemeente handelt transparant op voet van gelijkwaardigheid met grondeigenaren en 

marktpartijen; 

- het grondbeleid en daarmee verbonden administraties moet aansluiten op de eisen die het 

BBV aan de begroting en verslaglegging van het grondbeleid stelt; 

- de uitgifte van gronden vindt in principe plaats tegen marktconforme prijzen. 
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Hoofdstuk 5 

Actief, passief en/of faciliterend grondbeleid 

 

 

5.1 Uitleg actief, passief en faciliterend grondbeleid 

 

De gemeente Bussum heeft een belangrijke taak op het gebied van het behoud van de 

leefbaarheid en het karakter van de gemeente en de versterking van de aanwezige kwaliteit. 

Hiertoe heeft de gemeente actief, passief en/of faciliterend grondbeleid ter beschikking. 

 

Actief grondbeleid 

Van actief grondbeleid is sprake als de gemeente zich als marktpartij gedraagt en zelf gronden 

aankoopt, ontwikkelt, gebruikt of weer verkoopt. Actief grondbeleid houdt ook in het op 

verantwoorde wijze handhaven van het bestaand grondgebruik en het beheer van onroerende 

zaken (zowel eigendom van de gemeente als eigendom van derden), dan wel op het op een 

actieve manier realiseren van gewenste veranderingen in het grondgebruik, een en ander binnen 

de gestelde termijnen en tegen maatschappelijk aanvaardbare offers zodat dit past in de door de 

gemeente geformuleerde doelstellingen op het gebied van ruimtelijk beleid.  

Voordelen van het voeren van actief grondbeleid zijn: 

- dat de gemeente het initiatief kan behouden en keuze heeft in de partners bij ontwikkeling;  

- de gemeente kan de fasering zelf in de hand houden en het tempo van uitvoering van een 

bestemmingsplan;  

- de mogelijkheid om via de uitgifte richting te geven aan bebouwing, gebruik en/of beheer 

(vrije sector of sociale bouw);  

- alle kosten van de ontwikkeling doorberekenen in de gronduitgifteprijs; 

- de mogelijkheid om een positief bedrijfsresultaat te behalen; en  

- het tegengaan van grondspeculatie. 

Nadelen zijn echter:   

- het risico van renteverliezen bij een grote grondvoorraad;  

- het feit dat de waarde van de grond afhankelijk is van economische omstandigheden; en  

- de risico’s die direct verbonden zijn aan de grondexploitatie (met name bodemsanerings- en 

uitgifterisico’s). 

Actief grondbeleid hoeft niet in te houden dat de gemeente in alle gevallen zelf de grond 

verwerft. Het kan ook inhouden dat de gemeente de daarvoor beschikbare publiek- en 

privaatrechtelijke instrumenten inzet (bijvoorbeeld door een voorkeursrecht te vestigen op basis 

van de Wet voorkeursrecht gemeenten) in een zodanig vroeg stadium en op basis van een 

adequate-ruimtelijke visie, dat met die inzet de maximale regie voor de gemeente op de gewenste 

ruimtelijke ontwikkeling is gewaarborgd. 

Voorbeelden van actief grondbeleid door de gemeente Bussum zijn de verwerving van percelen 

ten behoeve van het project Landstraat-Noord, de aankoop in verband met het project De 

Verbindingslaan (Gamma), de Piet Heinlaan (HOED), de ontwikkeling van de Gewest-locatie en 

de vestiging van een voorkeursrecht op grond van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten op klooster 

Mariënburg. 

Voor het voeren van een actief grondbeleid staat de gemeente een aantal instrumenten ter 

beschikking van juridische en financiële aard. Een beschrijving van de instrumenten vindt plaats 

in de volgende hoofdstukken. 



 14 

 

Passief grondbeleid 

Van passief grondbeleid is sprake wanneer het initiatief tot het exploiteren van (bouw)grond 

volledig wordt overgelaten aan private marktpartijen (bouwbedrijven, projectontwikkelaars, 

beleggers, woningbouwverenigingen en particulieren). De gemeente beperkt zich daarbij tot het 

uitoefenen van toezicht op de werkzaamheden, die in het kader van het bouwrijp en woonrijp 

maken door de private partij worden uitgeoefend. Kosten die de gemeente heeft moeten maken 

om een private bouwexploitatie mogelijk te maken worden bij de betreffende private partij in 

rekening gebracht. Daarnaast stuurt de gemeente door middel van bestemmingsplanprocedures, 

exploitatieovereenkomsten en vergunningen. 

Voordeel voor het voeren van passief grondbeleid: de gemeente loopt minder risico. 

Tegenvallende ontwikkelingskosten en/of economische schommelingen komen voor rekening 

van marktpartijen. 

Nadelen van passief grondbeleid zijn:  

- minder regie op de uitvoering van het bestemmingsplan; 

- minder vrijheid van handelen omdat afspraken moeten worden gemaakt met marktpartijen; 

- geen mogelijkheid tot het behalen van een positief bedrijfsresultaat; 

- langdurige onderhandelingen met marktpartijen met het risico van vertraging in de bouw; en  

- de noodzaak tot het sluiten van compromissen in onderhandelingen met marktpartijen. 

Een voorbeeld van passief grondbeleid binnen de gemeente is de uitbreiding van het 

winkelcentrum Koekoeklaan.   

 

Faciliterend grondbeleid 

Er is sprake van faciliterend grondbeleid indien de overheid de aankoop en exploitatie overlaat 

aan private partijen en zelf een regulerende taak heeft. Een vorm van faciliterend grondbeleid is 

bijvoorbeeld de Publiek Private Samenwerking (PPS). Een dergelijke constructie komt dikwijls 

tot stand in die situaties waarin de private partij een substantiële eigendomspositie heeft 

verworven binnen het plangebied. In deze situatie maken de gemeente en de marktpartij 

afspraken over de ontwikkeling van het gebied, bijvoorbeeld over taken (wie legt de wegen aan, 

wie bepaalt de kwaliteit), over bevoegdheden en zeggenschap, risicoverdeling en/of winstdeling. 

In de samenwerking tussen de gemeente en marktpartijen zijn de afspraken per te ontwikkelen 

locatie anders. De afspraken zijn vooral afhankelijk van de grondposities van de marktpartij en 

de gemeente, de (financiële) ontwikkelingsrisico’s, de omvang van de locatie etc. Het maken van 

samenwerkingsovereenkomsten is dan ook maatwerk. 

Voordelen van een Publiek Private Samenwerking (PPS) zijn:  

- financiële risicospreiding; 

- bepaalde mate van sturing op uitvoering bestemmingsplan; 

- mogelijkheid tot behalen positief bedrijfsresultaat; en  

- maatwerk per locatie mogelijk. 

Nadelen zijn:  

- mogelijk langdurige onderhandelingen met risico van vertraging; en  

- de noodzaak tot het sluiten van compromissen. 

Faciliterend grondbeleid is door de gemeente toegepast bij de Bensdorp-locatie en de 

Kosterlocatie en het project aan de Hooftlaan in het Van Goghkwartier (voormalige 

marechausseekazerne). 
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‘Passief’ en ‘faciliterend’ worden vaak in combinatie met elkaar gebruikt. Bij passief/faciliterend 

grondbeleid is de grond doorgaans in eigendom bij derden, draagt de gemeente zorg voor de 

aanleg van voorzieningen van openbaar nut en verhaalt deze kosten op private partijen, zoals 

bijvoorbeeld bij de herinrichting van de kruising Bussummergrindweg/Struikheiweg ten behoeve 

van de Watertoren. 

 

 
 

5.2 Keuze actief, passief en/of faciliterend grondbeleid  

 

De vraag of er een actief dan wel een passief/faciliterend grondbeleid gevoerd moet worden is 

niet eenvoudig te beantwoorden. In de praktijk is zelden sprake van een zuiver actief of zuiver 

passief/faciliterend grondbeleid. 

Het feit dat de gemeente Bussum zo goed als volgebouwd is en de ruimte zeer schaars is met 

weinig mogelijkheden voor ontwikkelingen, zorgt er voor dat er in de praktijk een meer 

passief/faciliterende rol gespeeld wordt. Het grondbeleid zal dan vooral gericht moeten zijn op de 

regisserende functie van de gemeente.  

Indien dat voor het bereiken van haar doelstellingen en/of ruimtelijke plan(nen) noodzakelijk is, 

zal de gemeente echter een meer actieve rol vervullen. 

 

Welke keuze er gemaakt wordt bij grondbeleid hangt af van hoe dringend opgaven gewenst zijn. 

Opgaven die gewenst zijn zal de gemeente stimuleren en faciliteren en niet actief realiseren. Ten 

aanzien van de dringend gewenste opgaven zal de gemeente zich zo actief als mogelijk op de 

grondmarkt begeven.  

Dringend gewenste opgaven kunnen worden omschreven als opgaven: 

- die direct tot de verantwoordelijkheid van de gemeente gerekend kunnen worden, 

bijvoorbeeld ten behoeve van bepaalde specifieke doelgroepen, sociaal culturele- of 

sportvoorzieningen; 

- waarvan de ruimtelijke ontwikkeling binnen een bepaalde termijn moet zijn gerealiseerd; 

- welke van strategisch belang voor de gemeente zijn. 

 

Met de komst van de Grondexploitatiewet, opgenomen in de Wro, is voormelde keuze voor het 

in eerste instantie voeren van een passief/faciliterend grondbeleid nog eenvoudiger geworden, 

omdat met het nieuwe instrumentarium genoemd in de Grondexploitatiewet behoorlijke 

zeggenschap over de gewenste ruimtelijke en volkshuisvestelijke ontwikkeling van gronden 

wordt verkregen, zelfs al heeft de gemeente geen of een beperkte grondpositie. Voormelde 

nadelen bij een passief grondbeleid zullen daardoor minder zwaar gaan wegen. 
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Hoofdstuk 6 

Het instrumentarium 
 

 

6.1 Inleiding 

 

Het algemeen wettelijk kader voor gemeentelijk grondbeleid is gestoeld op de Wro en het Besluit 

op de ruimtelijke ordening. De Wro biedt mogelijkheden om tegemoet te komen aan de 

dynamiek rond ruimtelijke ontwikkelingen en het schaalniveau waarop deze zich afspelen. 

Onderdeel van de Wro is de Grondexploitatiewet die de regiefunctie en de mogelijkheden voor 

kostenverhaal voor gemeenten versterkt als zij de grond niet in handen hebben. Verder is er 

wetgeving waarin bijzondere aspecten van het grondbeleid zijn ingekaderd, zoals de Wet 

voorkeursrecht gemeenten en de onteigeningswet. 

 

Het juridisch gereedschap waarvan de gemeente zich in het kader van grondbeleid kan bedienen 

bestaat uit verwerving, beheer, uitgifte en - daar waar de gemeente geen grondpositie heeft en/of 

wil hebben - kostenverhaal, welke grotendeels privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn. 

 

6.2  Verwerving 

 

Verschillende (actieve) instrumenten voor grondverwerving zijn koop, onteigening en het 

vestigen van een voorkeursrecht in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Deze 

instrumenten worden hieronder uitgelegd. Voor een inschatting van de waarde van mogelijk te 

verwerven gronden, dient een externe taxateur ingeschakeld te worden. Deze volgt beroepsmatig 

de ontwikkelingen op de grondmarkt  en kan de huidige en toekomstige waarde van gronden 

goed vaststellen. Naast advisering omtrent de grondwaarde kan de taxateur ook een 

bemiddelende rol spelen tussen kopende en verkopende partij. 

 

 

 
 

 

Koop 

Gemeenten kunnen er voor kiezen onroerende zaken aan te kopen. Door koop van onroerende 

zaken krijgt de gemeente volledige zeggenschap hierover. Bij aankoop door de gemeente is er 

sprake van een actieve en regisserende rol. Met aankoop kan de gemeente maximale regie of 
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sturing houden op de inrichting van het (exploitatie)gebied en kan de gemeente optimaal de 

beleidsdoelstellingen verwezenlijken.  

De gebruikelijke verwervingswijze is minnelijke verwerving. Bij minnelijke verwerving tracht de 

gemeente de beoogde gronden te verwerven via het marktmechanisme van vraag en aanbod. 

Verwerving dient plaats te vinden binnen de volgende kaders: 

- het te verwerven object moet een relatie hebben met ruimtelijke plannen. Ook moet het 

mogelijk zijn dat de gemeente een object koopt dat geen onderdeel uitmaakt van een te 

ontwikkelen locatie, maar met als doel het in te zetten als ruilobject voor een (te ontwikkelen) 

locatie; 

- het te verwerven object moet passen in een belang voor de gemeente; 

- de verwerving van het object mag niet leiden tot risico’s die niet verantwoord of beheersbaar 

zijn; 

- de te hanteren procedures moeten een verantwoorde besluitvorming en verantwoording van 

de aankoop waarborgen. 

Of en in welke mate de gemeente strategische aankopen doet, is in de praktijk afhankelijk van 

diverse factoren, zoals: de reden waarom het eventueel verworven zou kunnen worden, de aard 

van de onroerende zaak, de prijs waarvoor het verkregen kan worden, de verkoopbaarheid van 

het object en de risico’s. Voor elke aankoop geldt dat al deze zaken helder moeten worden 

vastgelegd. 

 

Wet voorkeursrecht gemeenten 

De Wet voorkeursrecht gemeenten geeft gemeenten de bevoegdheid een voorkeursrecht tot koop 

te vestigen. Door het vestigen van een voorkeursrecht wordt de gemeente in staat gesteld bij 

voorrang de eigendom te verwerven van onroerende zaken in een gebied waar nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen zijn gepland. De gemeente blijft wel afhankelijk van het door de eigenaar wel of 

niet te koop aanbieden van een onroerende zaak. Het staat de gemeente bij een aanbod vrij te 

besluiten wel of niet te kopen. Koopt de gemeente het niet, dan staat het de eigenaar drie jaar 

lang vrij om de onroerende zaak aan derden te verkopen.  Met een voorkeursrecht kunnen 

ongewenste verkopen en  speculatie worden voorkomen.  

De inzet van de Wet voorkeursrecht gemeenten kan al in een vroeg stadium plaatsvinden. Het 

voorkeursrecht kan gevestigd worden op gronden waaraan in een structuurvisie, 

bestemmingsplan, projectbesluit of inpassingplan een niet-agrarische bestemming is gegeven en 

waarvan het gebruik afwijkt van de (nieuwe) bestemming. Het voorkeursrecht kan tevens worden 

gevestigd op onroerende zaken die bij een structuurvisie zijn aangewezen tot 

moderniseringsgebied en in het bestemmingsplan als moderniseringsgebied zijn aangegeven.  

De bevoegdheid tot het aanwijzen van de gronden waarop het voorkeursrecht moet worden 

gevestigd ligt bij de gemeenteraad. Indien het van belang is dat het voorkeursrecht werkt, 

alvorens het voornemen tot vestiging in de openbaarheid wordt gebracht, heeft het college van 

burgemeester en wethouders de bevoegdheid gronden voorlopig aan te wijzen. 

 

Onteigening 

Het instrument van onteigening wordt beschouwd als ‘ultimum remedium’. De inzet van de 

onteigeningsprocedure doet de grondeigenaren beseffen dat de gemeente serieus de gronden wil 

aankopen op onteigeningsbasis. Een onteigeningsplan dient primair als drukmiddel in 

onderhandelingen over aankoop van onroerende zaken en secundair, wanneer de eigenaar 

weigerachtig blijft, als middel om daadwerkelijk onroerende zaken van deze eigenaar te 

verkrijgen. 
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Voor het onteigenen dient een onteigeningsbesluit genomen te worden, op basis waarvan 

uiteindelijk een onteigeningstitel kan worden verkregen. Alvorens met een 

onteigeningsprocedure kan worden gestart, dient er een uitgebreid verwervingsdossier te worden 

opgebouwd, waaruit blijkt dat de gemeente zich tot het uiterste heeft ingespannen de grond 

minnelijk te verwerven. 

De eigendomsverkrijging door onteigening kan worden verhinderd door de grondeigenaar die 

met succes een beroep doet op zelfrealisatie. Een eigenaar kan met succes een beroep doen op 

zelfrealisatie, indien hij bereid en in staat is om de voorgestane ontwikkeling uit te voeren, onder 

de door de gemeente redelijkerwijze te stellen voorwaarden. 

Onteigening wordt alleen als instrument ingezet indien daar een absolute noodzaak bestaat 

(vastgesteld bestemmingsplan). Voorwaarden voor toepassing van onteigening zijn het totaal 

ontbreken van uitzicht op verwerving en geen mogelijkheid tot zelfrealisatie door de huidige 

eigenaar. 

 

6.3  Beheer 

 

Nadat de verwerving is gerealiseerd, dient de verworven zaak (totdat de voorgestane 

planontwikkeling wordt geëffectueerd) te worden beheerd. Bij een lange looptijd van projecten 

ligt er vaak een periode van beheer tussen de fase van verwerving en bijvoorbeeld het bouwrijp 

maken van de gronden. Dit beheer bestaat uit het opstellen en bewaken van tijdelijke 

verhuurcontracten, het onderhoud van het onroerend goed en de bewaking van de kosten voor 

tijdelijk beheer. Naast het tijdelijke beheer is er ook sprake van permanent beheer van onroerende 

zaken, bijvoorbeeld permanent beheer van onroerende zaken ten behoeve van voorzieningen 

voor algemeen nut (sportvelden en dergelijke).  

Instrumenten die bij beheer kunnen worden toegepast zijn verhuur, ingebruikgeving, vestiging 

van een (tijdelijk) opstalrecht, een (tijdelijk) erfpachtrecht of eventueel een (kortlopende) pacht 

(dit laatste instrument komt tot nu toe niet voor in de gemeente Bussum). In hoofdstuk 5 wordt 

nader ingegaan op huur, opstalrecht en erfpachtrecht. 

 

6.4 Gronduitgifte 

 

De basis van uitgifte wordt gevormd door het instrument van de gronduitgifteovereenkomst, die 

wordt ingezet om de voorwaarden van de gewenste ontwikkeling op te leggen aan de afnemende 

partij. De gemeente bepaalt welke ontwikkeling gestalte krijgt, waarbij bijvoorbeeld in het geval 

van woningbouw een keuze wordt gemaakt in dure bouw, middeldure bouw en goedkope bouw 

en waarbij tevens een indeling naar doelgroepen kan worden aangehouden en vastgelegd. In de 

overeenkomst wordt een grondprijs vastgelegd waarin in ieder geval de kostprijs verdisconteerd 

is. Ook kosten die mogelijk met behulp van een exploitatieovereenkomst niet kunnen worden 

verhaald, kunnen wel in de uitgifteprijs worden verdisconteerd. 

 

De uitgifteovereenkomst als hierboven geschetst hoort meer bij een actief grondbeleid van de 

gemeente. Het is het meest passende instrument om gestelde beleidsdoelen te bereiken. Het risico 

voor de grondexploitatie ligt dan echter volledig bij de gemeente. Door middel van een PPS (een 

Publiek Private Samenwerking, passend bij een meer faciliterend grondbeleid) kan zij de 

toepassing van het instrument met anderen delen zonder dat het initiatief volledig uit handen 

wordt gegeven. 
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Voor de gemeente is de gronduitgifteovereenkomst de meest eenvoudige manier om kosten te 

verhalen. In de uitgifteprijs van de bouwgrond kunnen alle gemaakte kosten worden opgenomen. 

De keus is vervolgens aan de private partij of deze akkoord gaat met de prijs. Er is geen dwang 

nodig om de kosten te verhalen; de gemeente kan deze zelf opnemen in de grondexploitatie. 

 

 
 

 

6.5 Kostenverhaal bij faciliterend grondbeleid 

 

6.5.1 Inleiding 

 

Zoals in hoofdstuk 4 reeds vermeld, laat de gemeente bij faciliterend grondbeleid de aankoop van 

gronden, de exploitatie en de verkoop van bouwkavels over aan de marktsector. De taak van de 

gemeente beperkt zich tot het stellen van randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het project.  

 

6.5.2 Methoden van kostenverhaal 

 

De gemeente moet bij faciliterend grondbeleid haar kosten van planvorming, begeleiding en 

uitvoering en het eventueel inrichten van de openbare ruimte (de kosten van openbare 

voorzieningen) verhalen op de ontwikkelaar. Met name bij dit type grondbeleid speelt de Wro 

een belangrijke rol. De methode van kostenverhaal is afhankelijk van de inzet van andere 

grondbeleidsinstrumenten en wordt niet als een zelfstandig grondbeleidsinstrument gezien. 

 

De gemeente kan de kosten van voorzieningen langs verschillende wegen verhalen: 

- Op basis van een anterieure- of posterieure privaatrechtelijke overeenkomst.  

 Een privaatrechtelijke overeenkomst die vóór de vaststelling van een bestemmingsplan (of 

een andere planologische maatregel als genoemd in de Wro) wordt gesloten, wordt een 

anterieure overeenkomst genoemd. De gemeente heeft voor de anterieure overeenkomst een 

grote mate van contractsvrijheid, mits de overeenkomst niet strijdig is met geldende wet- en 

regelgeving, de redelijkheid en de billijkheid van de overeenkomst worden gerespecteerd en 

de beginselen van behoorlijk bestuur worden nageleefd. Daarbij geldt, dat de gemeente van 

deze overeenkomst geen misbruik mag maken door een particuliere eigenaar te dwingen 

onredelijk hoge bijdragen te laten betalen en/of andere buitensporige verplichtingen aan te 

gaan. Zie hieronder in paragraaf 6.5.3. voor voorbeelden van anterieure privaatrechtelijke 

overeenkomsten.  
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 Ná het vaststellen van een bestemmingsplan, waarin ontwikkelmogelijkheden zijn 

opgenomen, hebben de gemeente en de marktpartij niet meer de ruimte tot onderhandelingen 

over de wijze van ontwikkeling, maar wordt een en ander door de gemeente voorgeschreven 

via een exploitatieplan. Heeft de gemeente een exploitatieplan vastgesteld is het vervolgens 

ook nog mogelijk om privaatrechtelijke overeenkomsten te sluiten. Die worden posterieure 

overeenkomsten genoemd. De inhoud van posterieure overeenkomsten is aan meer 

beperkingen onderworpen: er kan eigenlijk niet meer worden onderhandeld over inrichting, 

kwaliteit en kostenverhaal. Het exploitatieplan en bestemmingsplan zijn maatgevend en 

afwijkende bepalingen zijn niet toegestaan. Ook is het in een posterieure overeenkomst niet 

meer mogelijk om een financiële bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen te vragen. Wel 

mogen bepalingen uit het exploitatieplan verder worden uitgewerkt. 

- Op basis van de verrekening zoals is vastgesteld bij een exploitatieplan. 

Indien er geen overeenkomst is gesloten met alle betrokken private partijen voorafgaand aan 

de vaststelling van een bestemmingsplan, dient de gemeente afdwingbaar de kosten te 

verhalen en kan zij locatie-eisen stellen via het exploitatieplan. De plicht tot kostenverhaal 

geldt niet alleen op een professionele marktpartij maar ook op een individuele eigenaar die 

zelf realiseert. Het exploitatieplan ligt gelijktijdig met het bestemmingsplan of projectbesluit 

ter inzage en is eveneens vatbaar voor zienswijzen en beroep. Om voldoende flexibel te 

kunnen opereren, bestaat de verplichting het exploitatieplan jaarlijks te herzien totdat alle 

werken zijn gerealiseerd. 

 

In de kosten van voorzieningen zijn ook begrepen de kosten van eventuele planschade. Tevens 

kan een bijdrage worden verlangd voor voorzieningen buiten het plangebied, als daar op basis 

van een structuurvisie beleidsmatig in is voorzien. 

 

 

 
 

 

6.5.3 Voorbeelden van anterieure samenwerkingsovereenkomsten 

 

Elke overeenkomst met afspraken waardoor het kostenverhaal verzekerd is en waarin - voor 

zover nodig - het tijdvak, de fasering, de locatie-eisen en/of de bouwcategorieën zijn geregeld, 

kan er toe leiden dat het gemeentebestuur geen exploitatieplan hoeft vast te stellen. Dat kan de 

gemeente met verschillende typen overeenkomsten bereiken. Het gaat hierbij om, door middel 

van een samenwerkingsverband, te komen tot een voor alle partijen gewenste 
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locatieontwikkeling. Via een samenwerkingsverband komt men tot een redelijke verdeling van 

kosten, opbrengsten en risico’s uit de grondexploitatie tussen de gemeente en de betreffende 

marktpartij(en). Het gaat hier dus nadrukkelijk om te komen tot een gezamenlijke 

grondexploitatie. In deze paragraaf wordt ingegaan op de mogelijke samenwerkingsvormen die 

er zijn en hoe de gemeente met dergelijke samenwerkingvormen wil omgaan. 

 

De nieuwe Wro legt een nieuwe basis voor het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten met 

grondeigenaren en ontwikkelaars voor grondexploitatie. De gemeente heeft voor deze 

privaatrechtelijke overeenkomsten veel contractsvrijheid, met in achtneming van de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur. De nieuwe regelgeving biedt de gemeente door deze 

contractsvrijheid mogelijkheden om bij private ontwikkelingen regie te voeren. Een (meer of 

mindere) actieve rol van de gemeente bij private locatieontwikkeling is vereist. Een 

privaatrechtelijke overeenkomst komt in beginsel tot stand op basis van wederzijds belang en 

wederzijdse vrijwilligheid. 

Hieronder zijn een aantal denkbare vormen van overeenkomsten kort beschreven: 

- gronduitgifte-overeenkomst: de gemeente geeft de grond uit onder de voorwaarden die ze 

stelt. Deze overeenkomst kan worden gesloten als de gemeente gronden in bezit heeft (actief 

grondbeleid); 

- bouwclaim overeenkomst: een ontwikkelende marktpartij brengt zijn grond in voor 

ontwikkeling, de gemeente maakt de gronden bouwrijp en geeft de desbetreffende 

marktpartij, onder de afgesproken voorwaarden en verrekeningen, de gelegenheid een deel 

van het bouwprogramma te realiseren. Deze overeenkomst kan worden gesloten als een 

ontwikkelaar grondposities bezit en geen belang heeft bij het exploiteren van de grond (actief 

dan wel faciliterend grondbeleid); 

- concessieovereenkomst: de ontwikkelende partij ontwikkelt voor eigen rekening en risico een 

volledig gebied. De gemeente zorgt uitsluitend voor de planologische maatregelen en neemt 

na ontwikkeling het openbare gebied over in eigendom en beheer. Deze overeenkomst kan 

worden gesloten als de gemeente geen belang heeft bij participatie in de ontwikkeling en de 

ontwikkelaar bij voorkeur de volledige ontwikkeling wil doen (faciliterend grondbeleid); 

- exploitatieovereenkomst: de gemeente treft alle openbare voorzieningen. De exploitant sluit 

met de gemeente een overeenkomst, aangaande het kostenverhaal en overige zaken. Deze 

overeenkomst zal veelal worden gesloten als de exploitant een goede grondpositie heeft en 

weinig belang heeft bij de ontwikkeling van het openbare gebied (faciliterend grondbeleid); 

- publiek private samenwerkingsovereenkomst (PPS-overeenkomst): bij een samenwerking als 

deze kiest de gemeente voor een gemeenschappelijke grondexploitatie. Hiervoor wordt vaak 

gekozen als er nog slechts sprake is van summiere planvorming en daarmee samenhangend 

veel onzekerheden. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor als de voorbereiding van de 

ontwikkeling specifieke kennis vereist (actief dan wel faciliterend grondbeleid). 

Voormelde overeenkomsten kunnen er toe leiden dat een gemeente niet verplicht is een 

exploitatieplan vast te stellen. 

 

Het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten is maatwerk. De gemeente zal zich per gebied 

of locatie afvragen welk type overeenkomst de meest passende is. Elke situatie vraagt om een 

oplossing voor die specifieke situatie. Een overeenkomst is het resultaat van onderhandelingen, 

waarbij veel zaken moeten worden afgewogen om voor de gemeente te komen tot een acceptabel 

compromis. Een dergelijk proces vergt de nodige tijd en er kan niet vroeg genoeg mee gestart 

worden. Ook gedurende de uitvoering van de overeenkomst kan door verschillende belangen en 
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veranderende omstandigheden zich een situatie voordoen waarbij contracten moeten worden 

vernieuwd of aangepast. 

 

Een privaatrechtelijke overeenkomst is aan enkele belangrijke beperkingen gebonden, te weten: 

- In beginsel mag de privaatrechtelijke overeenkomst niet in strijd zijn met publiekrechtelijke 

regelgeving. 

- De aanleg van openbare voorzieningen wordt gezien als een overheidsopdracht. De aanleg 

van de openbare voorzieningen dient te geschieden met in acht name van de Europese en 

nationale regelgeving en het gemeentelijk beleid. 

- De Europese richtlijnen, gericht tegen ongeoorloofde staatssteun aan bedrijven, schrijven 

voor dat grondprijzen bij gemeenten via een openbare biedprocedure tot stand moeten komen 

of moeten worden bepaald op basis van een vooraf uitgevoerde onafhankelijke taxatie. 

 

6.6 Beleidskaders 

 

- De verschillende grondbeleidsinstrumenten hebben een bepaalde doorlooptijd nodig, voordat 

ze effect hebben. Indien alle grondbeleidsinstrumenten op volgorde van voorkeur worden 

ingezet ontstaat het risico dat een ruimtelijke ontwikkeling niet tijdig kan worden 

gerealiseerd. Voor dringend gewenste ontwikkelingen wordt de inzet van 

grondbeleidsinstrumenten zodanig gepland dat de realisatiedatum zoveel als mogelijk zeker 

wordt gesteld. Meerdere grondbeleidsinstrumenten kunnen dan tegelijkertijd worden ingezet. 

- Er is grote samenhang tussen de voorbereiding en ontwikkeling van ruimtelijke plannen 

(bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan, ontheffing, projectbesluit of een besluit 

als bedoeld in artikel 3.0 Wro) en de effectiviteit van het grondbeleidsinstrumentarium. Deze 

samenhang vereist, dat bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen ook een verwerving- 

en/of realisatiestrategie wordt opgezet en het gebruik van de grondbeleidsinstrumenten wordt 

ingepland. 

- De gemeente besluit tot een privaatrechtelijke overeenkomst als beleidsdoelstellingen van de 

gemeente door die overeenkomst worden gediend.  

- Voor realisatie van ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij in het plan sprake is van grondbezit 

van ontwikkelende private partijen, onderzoekt de gemeente in de initiatieffase van het 

proces de mogelijkheid om met grondeigenaren anterieure overeenkomsten aan te gaan, 

alvorens wordt overgegaan tot het vaststellen van het bestemmingsplan en exploitatieplan. 

Indien toch al een exploitatieplan is vastgesteld en er in dat plan sprake is van grondbezit van 

ontwikkelende private partijen, onderzoekt de gemeente de mogelijkheid posterieure 

overeenkomsten aan te gaan. 

- Alvorens gesprekken voor het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot 

grondexploitatie worden aangegaan vormt de gemeente zich een beeld van de uitgangspunten 

voor de ontwikkeling van het gebied en de te volgen strategie, de risico’s die met de 

ontwikkeling samenhangen, de te stellen locatie-eisen en de te verhalen kosten, de positie en 

aard van betrokken partijen en of de gemeente in de positie is verplichtingen voortvloeiende 

uit een eventuele overeenkomst goed na te komen. 
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Hoofdstuk 7 

Uitgifte- en grondprijzenbeleid 
 

 

7.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op gronduitgifte door de gemeente. Het betreft hier de situatie 

waarbij de gemeente grond verwerft, bouwrijp maakt en uitgeeft. Ondanks dat in de gemeente 

Bussum grond een schaars goed is, komt het voor dat de gemeente grond verwerft, deze bouwrijp 

maakt en uitgeeft. De uitgifte kan ofwel aan een particulier ofwel aan een ontwikkelaar (een 

commerciële partij of een woningbouwvereniging) plaatsvinden. 

 

7.2 Grondprijzenbeleid algemeen 

 

7.2.1 Methoden grondprijsberekening 

Voor de berekening van de grondprijs zijn er verschillende methodes, welke allen voor- en 

nadelen hebben:  

- Kostprijsberekening. Feitelijk is de kostprijs de prijs die het product (i.c. de bouwrijpe grond) 

de gemeente daadwerkelijk kost. Hierbij worden alle kosten tot het einde van het project 

doorberekend met een rentefactor. Standaardkosten zijn: aankoopkosten grond, kosten bouw- 

en woonrijp maken van de gronden, planschade, procedurekosten incl. kosten opstellen 

bestemmingsplan, infrastructuur enzovoorts. De totale kosten gedeeld door het aantal uit te 

geven vierkante meter grond is de kostprijs. Voordelen: dit is een zeer zuivere 

grondprijsberekening en relatief eenvoudig. Doordat de berekening vooraf plaatsvindt, is er 

een grote zekerheid over de grondopbrengst. Ook geeft dit vooraf duidelijkheid aan potentiële 

kopers. Nadelen: Er kunnen verschillen ontstaan in de uitgifteprijs per project. Alle projecten 

worden berekend met uitkomstsaldo nul, dus er wordt in principe geen winst behaald per 

project. En het is zeer wel mogelijk dat de uiteindelijke kostprijs hoger is dan de maximale 

marktprijs. Verkoop is dan niet haalbaar. 

- Comparatieve methode. De grondprijs wordt vastgesteld aan de hand van vergelijking van de 

grondprijzen met bijvoorbeeld omliggende gemeenten. Bij de comparatieve methode staat de 

prijs van bouwgrond centraal en niet de prijs van het uiteindelijke product (de opstallen). 

Voordeel: deze methode van waardebepaling is zeer eenvoudig. Nadelen: de vraag is welke 

gemeenten representatief zijn voor de vergelijking van de grondprijzen: gemeenten met 

hetzelfde inwonersaantal, locatiespecificaties etc. En gemeenten kijken ‘naar elkaar’ bij 

prijsvergelijking. Daarbij is het risico aanwezig dat vergeten wordt wat de oorspronkelijke 

uitgangspunten waren. 

- Residuele waardeberekening. Hierbij staat niet de prijs van de grond voorop, maar de waarde 

van het uiteindelijke object (opstallen + grond). De grondprijs wordt bepaald door van de te 

verwachten objectprijs de totale bouwkosten af te trekken. Het resultaat is de marktconforme 

prijs. De residuele waarde kan worden berekend met verschillende methodes (taxatie, vooraf 

of achteraf berekenen, percentage van de verkoopprijs etc). Voordelen: de zuiverheid van de 

grondprijs en de grote differentiatiemogelijkheid. Bij sociale woningbouw, huurwoningen en 

starterswoningen hoort immers een lagere grondprijs dan bij vrijstaande kavels. De te 

ontvangen grondprijs is marktconform. Anti-speculatiebedingen zijn niet noodzakelijk 

(deregulering). Deze methode garandeert de maximale opbrengst voor de gemeente. Nadelen: 
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de berekenmethode is complexer. Het vaststellen van de objectprijs (vrije verkoopwaarde) en 

de totale bouwkosten kan immers leiden tot de nodige discussies. De vrije verkoopwaarde is 

afhankelijk van lokale ontwikkelingen en renteontwikkelingen. 

- Taxatie. Hierbij wordt de grondprijs per project, locatie of zelfs per kavel door een 

onafhankelijke taxatie bepaald, waarbij gekozen kan worden voor één taxateur (kleine 

objecten) of bijvoorbeeld een taxatiecommissie (grote objecten). Voordelen: De uitkomst is 

een betrouwbare marktconforme prijs. Anti-speculatiebedingen zijn niet meer noodzakelijk. 

Deze methode garandeert de maximale opbrengst voor de gemeente. Nadeel: hoe de 

grondprijs tot stand is gekomen is moeilijk controleerbaar. 

 

 

 
 

 

7.2.2 Marktconforme prijzen 
Bij de bepaling van een marktconforme prijs wordt uitgegaan van de grond- en/of objectprijs 

zoals die door de markt wordt bepaald. Hierin is een grote differentiatie mogelijk: bijvoorbeeld 

dichter bij de afslag van de snelweg, vrij uitzicht over buitengebied, grootte van de kavel etc. 

Bouwkosten zijn wel redelijk vergelijkbaar (verschillen zijn uiteraard mogelijk door nadere 

eisen, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit).  

Voordelen: Door gebruikmaking van een marktconforme grondprijs is de maximale opbrengst uit 

een plan te halen. Speculatie met grond is niet meer rendabel. Bij het gebruik van marktconforme 

prijzen is verevening eenvoudiger. Hierbij kan gedacht worden aan binnenplanse verevening: 

duurdere vrije kavels dragen financieel bij aan een lagere grondprijs bij bijvoorbeeld 

huurwoningen of starterswoningen. Ook gemeentelijke verevening is eenvoudiger: lucratieve 

plannen leveren meer winst op met de marktconforme prijzen. Deze winst kan gebruikt worden 

bij geldkostende herstructureringsplannen. Een marktconforme prijs is de meest eerlijke prijs die 

gevraagd kan worden. Indien de grondprijzen lager zijn dan de marktprijs, is dat in principe een 

verkapte subsidie voor de toekomstige eigena(a)r(en). Tenslotte is speculatie met grond door het 

hanteren van marktconforme prijzen niet meer rendabel. 

Nadelen: Indien de marktprijs lager is dan de kostprijs van een plan, is een plan verliesgevend. 

En de marktconforme prijzen zijn in deze regio zo hoog, dat met name starters zeer lastig aan 

grond kunnen komen. 

 

7.2.3 Anti-speculatiebeleid 

De gemeente Bussum kan bij koopovereenkomsten een verplichting opleggen tot zelfbewoning 

en/of een verbod op doorverkoop van de woning voor een bepaalde periode. Op 14 april 2006 
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heeft de Hoge Raad uitgesproken dat het bij verkoop van bouwgrond voor woningen in de vrije 

sector door gemeenten gehanteerde anti-speculatiebeding (verplichting tot zelfbewoning en een 

verbod op doorverkoop) niet in strijd is met de Huisvestingswet. In de overeenkomst mag echter 

geen verplichting staan tot doorverkoop van de woning aan bijvoorbeeld iemand die economisch 

of maatschappelijk gebonden is aan de gemeente. 

Voordeel: het uitschakelen van speculatie bij woningbouw (goedkoop de grond kopen en met 

winst verkopen). Dit kan een hulpmiddel zijn om te voorkomen dat de goedkope bouwgrond 

voor bijvoorbeeld starters snel met winst worden doorverkocht. 

Nadelen: Een anti-speculatiebeding levert veel discussie op: het is lastig aan burgers uit te leggen 

waarom zij juist wel in een bepaalde regeling vallen of juist niet. Bij het opnemen van een anti-

speculatiebeding geef je als gemeente impliciet toe dat de gehanteerde grondprijzen eigenlijk te 

laag zijn. Bij gebruikmaking van marktconforme prijzen is een anti-speculatiebeding niet meer 

noodzakelijk (of alleen een simpele regeling met een verplichting tot zelfbewoning voor een 

aantal jaren). 

 

7.2.4 Starterswoningen en sociale woningbouw 

Vanwege de hoge huizenprijzen in de regio, kunnen starters moeilijk een woning kopen. Om te 

voorkomen dat starters op de huizenmarkt buiten de boot vallen en wegtrekken naar omliggende 

gemeenten, is het de wens van de gemeente, door middel van speciale maatregelen, de 

nieuwbouwmarkt voor starters aantrekkelijk te houden. Mogelijkheden zijn o.a. een goedkopere 

grondprijs, startersleningen, een anti-speculatiebeding, speciale terugkoopregelingen en 

zelfbouwprojecten (ondersteund door de gemeente en/of woningbouwvereniging). 

Voormelde regelingen kunnen eveneens van toepassing verklaard worden op sociale huur- en/of 

koopwoningen.  

 

7.2.5 Beleidskaders 

- De gemeente streeft bij haar grondprijzenbeleid naar een marktconforme uitgifteprijs.  

- Afhankelijk van het geval zal deze prijs bepaald worden volgens één van de hiervoor 

vermelde methodes.  

- De gemeente streeft een differentiatie na in de grondprijzen voor wat betreft sociale huur- 

en/of koopwoningen en starterswoningen. 

- De gemeente neemt – omdat de grondprijzen marktconform zijn – in principe geen anti-

speculatiebeding op bij verkoop van grond voor woningbouw, tenzij de verkoopprijs lager is 

dan de marktprijs: dan kunnen wel nadere voorwaarden worden gesteld. 

- In het streven om de totstandkoming van de grondprijzen marktconform en dus transparant te 

maken is het noodzakelijk om de kostprijs van de grond in beeld te brengen dan wel inzicht te 

hebben in de kostenstructuur van de grondprijs. Het vaststellen van een vaste prijs of het 

inzetten van andere instrumenten (bijvoorbeeld subsidieverlening) is mogelijk indien het 

noodzakelijk is om de grond voor een andere (lagere) prijs te verkopen. 

 

7.3 Groen- en reststroken beleid 

 

7.3.1 Groen- en reststroken 

 

In de nota “Beleid waardebepaling van onroerende gemeente-eigendommen” is onder meer het 

beleid verwoord voor de afdoening van verzoeken van burgers met betrekking tot verkoop van 

groenstroken en/of verkavelingsrestanten. De nota dateert uit 1990. In aanvulling op deze nota is 
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in 2005 besloten de grondprijzen voor groenstroken en verkavelingsrestanten te actualiseren.  

 

Voormelde nota omvat onder meer het volgende: 

Voor het afstoten van groen- en reststroken is in de nota het volgende uitgangspunt 

geformuleerd: ‘alle grond die niet voor de uitoefening van de gemeentelijke taak – of een 

afgeleide functie daarvan – nodig is, komt voor afstoting in aanmerking’. Daarbij zal getracht 

moeten worden het afstoten zoveel mogelijk in de vorm van verkooptransacties te laten 

plaatsvinden. De volgende criteria zijn daarbij van belang:  

- de ligging: geen enkele transactie mag leiden tot ingesloten eigendommen 

(‘enclavevorming’); 

- groenfunctie (verwezen wordt naar de Groennota van 1985. Afstoting van groenstroken kan 

leiden tot het kwijtraken van zgn. ‘probleemgronden’ maar ook tot een betere invulling van 

groenvoorzieningen door toevoeging aan particuliere tuinen, waardoor de oorspronkelijke 

functie niet alleen beter tot zijn recht komt, maar ook een aanzienlijke kwaliteitsverbetering 

zal optreden); 

- ontwikkelingen op termijn (alvorens groen- en reststroken voor afstoting in aanmerking 

komen, moet wel zeker zijn dat de gemeente geen plannen meer heeft voor de desbetreffende 

gronden); 

- bodemverontreiniging (verzoeken tot ingebruikname van gemeentegrond zullen aan 

RI/Milieu worden voorgelegd, enerzijds om aan te geven of de gemeente bekend is met 

eventuele verontreiniging, anderzijds om een zgn. ‘nul-situatie’ (met name van belang om 

eventuele saneringskosten van veroorzaakte verontreiniging op de veroorzaker te kunnen 

verhalen) vast te stellen. Deze uitslagen dan wel andere voorwaarden ten aanzien van 

vrijwaring voor en/of bekendheid met mogelijke bodemverontreiniging worden ook 

vastgelegd in de koopovereenkomst); 

- kabels en leidingen van nutsbedrijven en/of andere werken die duurzaam met de grond 

verenigd zijn, bijvoorbeeld lantaarnpalen (voorgenomen transacties zullen aan Wijkbeheer 

worden voorgelegd voor het maken van op- en/of aanmerkingen). 
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Het tot nu toe gevoerde prijsbeleid voor groen- en reststroken luidt op basis van de hiervoor 

gemelde nota, met aanvulling daarop, woordelijk luidende als volgt: 

 

“Het huidige prijsmodel gaat uit van drie onderdelen: 

een m²-prijs te bepalen aan de hand van een tabel, te vermenigvuldigen met 

een toeslagfactor voor de ligging van de te verkopen strook grond ten opzichte van de bestaande 

tuin/huis, te vermenigvuldigen met 

een toeslagfactor voor de gebiedsindeling binnen de gemeente. 

 

De m² -grondprijs: 

Uit het oogpunt van waardebepaling is het een gegeven dat de toevoeging van een bepaald 

aantal m² grond aan een klein perceel een groter waardeverhogend effect heeft ten aanzien van 

dat perceel dan de toevoeging van hetzelfde aantal m² aan een relatief groot perceel. Dat 

gegeven leidt tot een prijs per m² op basis van een glijdende schaal. 

 

Hierop zijn twee uitzonderingen. In de twee volgende situaties wordt niet de prijsbepaling dmv 

de berekening per m² volgens de tabel berekend, maar dmv een taxatie:  

- Indien door verkoop van gemeentelijke grond het bestaande perceel met meer dan 50% 

toeneemt. 

- Indien de te verkopen strook grond meer dan 100 m² betreft. 

 

Voor alle overige ‘onbebouwde en niet-bebouwbare gronden’ (hiermee wordt in de nota uit 1990 

bedoeld: groenstroken en verkavelingrestanten), wordt de grondprijs per m² berekend op basis 

van de volgende prijsindeling voor 2010: 

 

Grootte perceel ná toevoeging gemeentegrond aan het 

oorspronkelijke perceel 

Prijs per m² 

Tot 100 m² € 106,66 

Van 100 m² tot 150 m² € 95,99 

Van 150 m² tot 200 m² € 90,65 

Van 200 m² tot 250 m² € 85,31 

Van 250 m² tot 500 m² € 79,99 

Boven de 500m² € 74,65 

 

(…) 

“De bovengenoemde prijzen dienen elk jaar in januari te worden bijgesteld met een prijsindex 

(dit is de consumentenprijsindex van het CBS). De prijzen worden na herziening naar boven 

afgerond op hele euro’s. 

 

Bij de verkoop van gronden wordt als uitgangspunt ‘kosten koper’ gehanteerd, dat houdt in dat 

de overdrachtskosten (notariskosten, kadastraal recht en overdrachtsbelasting) voor rekening 

komen van de koper. 

 

b) De toeslagfactoren 

 

Nadat op basis van de bovenstaande tabel de juiste grondprijs bepaald is, zijn in de huidige 
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systematiek een tweetal correctiefactoren van belang. Deze correctiefactoren kunnen zowel een 

prijsverhogend als een prijsverlagend effect hebben. 

 

De ligging van de aan te kopen groenstrook t.o.v. het naastgelegen perceel 

 

Toevoeging aan de: Vermenigvuldigingsfactor 

Achtertuin 1,25 

Zijtuin 1,00 

Voortuin 0,75 

 

Gebiedsindeling 

 

Uit informatie van een lokale makelaar blijkt dat de tot dusver gehanteerde gebiedsindeling nog 

steeds actueel is. 

 

Gebiedsindeling  Vermenigvuldigingsfactor 

Centrum 1,00 

Westereng, omgeving Heidelaan, omgeving Vaartweg, 

omgeving  Iepenlaan 

1,10 

Omgeving Vondelllaan, Oostereng en het gebied 

begrensd door de Huizerweg - Rijksweg – A1 – 

Ceintuurbaan – sportparken en het Beatrixplantsoen 

(m.u.v. van de omgeving Godelindestraat) 

1,20 

Het Spiegel (m.u.v. van de omgeving Iepenlaan), 

Brediuskwartier (tot de Huizerweg) en het Prins 

Hendrikpark 

1,30 

Overige gebieden 0,75 

 

Elk jaar in januari worden de m²-prijzen, zoals vermeld in de grondprijzentabel, verhoogd met 

de consumentenprijsindex van het CBS.” 

 

7.3.2 Beleidskader 

 

Beleidskader van de gemeente is om het tot nu toe uitgeoefende beleid op het gebied van groen- 

en reststroken te handhaven. 

 

7.4 Beleidskaders bij eigendom van onroerende zaken ten behoeve van 

sociale/culturele/maatschappelijke doeleinden: verhuur, erfpachtrecht of opstalrecht 

 

Voor onroerende zaken die de gemeente in eigendom heeft ten behoeve van 

sociale/culturele/maatschappelijke doeleinden worden de volgende kaders gehanteerd: 

- Van alle gronden wordt de volle eigendom overgedragen, tenzij er van gemeentezijde 

strategisch belang is wat zich daartegen verzet. Verkoop van grond door de gemeente 

Bussum voor het gebruik voor sociale, culturele en/of maatschappelijke doeleinden vindt 
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bijvoorbeeld niet plaats. Het gebruik wordt geregeld door uitgifte in de vorm van verhuur, het 

vestigen van een (tijdelijk) recht van opstal of een (tijdelijk) erfpachtrecht. Er zijn in het 

verleden een aantal percelen door de gemeente Bussum in erfpacht uitgegeven (onder meer 

bij ’t Spant (bibliotheek en theater) en bij Fortwerk IV) en een aantal percelen waarop een 

opstalrecht is gevestigd (onder meer ten behoeve van een aantal sportverenigingen). 

- Voor de verhuur van onroerende zaken maakt de gemeente Bussum zoveel mogelijk gebruik 

van huurovereenkomstmodellen. Voor woon-, winkel- en kantoorruimte maakt de gemeente 

gebruik van standaard huurovereenkomstmodellen zoals opgesteld door de juridische 

commissie van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). 

- De vergoeding (huur, canon, retributie) zal worden berekend op basis van de marktconforme 

grondwaarde. Als bestuurlijk vervolgens gemotiveerd wordt besloten om de grond voor een 

andere waarde in gebruik te geven middels verhuur, het vestigen van een opstal- of 

erfpachtrecht dan wel “om niet” is dat een expliciete afwijking van het grondprijzenbeleid. 

Dit heeft ook gevolgen voor het subsidiebeleid. 

- In de huurvoorwaarden, opstalrechtvoorwaarden of de erfpachtvoorwaarden wordt 

opgenomen het moment dat de vergoeding zal worden herberekend.  

 

 

 
 

 

7.5 Handhaving gemeente-eigendommen 

 

Er zijn situaties waar inwoners grond – in eigendom van de gemeente – in gebruik hebben 

genomen. In een aantal gevallen is hier sprake van een ingebruikgevingsovereenkomst, maar er 

zijn ook veel situaties waar niets voor is vastgelegd. Niet altijd is hier sprake van 

moedwilligheid. Soms zijn mensen er zich niet van bewust dat zij eigendommen van de 

gemeente gebruiken. 

Indien aan de ingebruikname van gemeentelijke gronden geen overeenkomst ten grondslag ligt, 

is het voor de gemeente lastig om deze percelen terug te krijgen. Er is thans een project gestart 

waarbij aan de hand van kadastrale tekeningen, luchtfoto’s en de feitelijke situatie wordt 

gecontroleerd of gemeente-eigendommen bij derden oneigenlijk in gebruik zijn. Indien aan de 

ingebruikgeving een overeenkomst ten grondslag ligt, is er niets aan de hand. In alle andere 
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gevallen wordt de betrokkene aangeschreven en wordt hierbij aangegeven wat volgens het 

´groen- en reststrokenbeleid´ de mogelijkheden van legalisering van het gebruik zijn. Dit project 

zal uiterlijk op 1 januari 2012 afgerond zijn. Voormeld project is mede in gang gezet om te 

voorkomen dat de gemeente zal worden geconfronteerd met (vermeende) verjaringssituaties. 

Meestal betreft dit reststroken welke (met of zonder (vastgelegde) toestemming) in gebruik zijn 

genomen, waarna door de gemeente strijd zal moeten worden gevoerd over de teruggave omdat 

men claimt door verjaring eigenaar te zijn geworden. 

 

 

 

Hoofdstuk 8  

Beleidskaders financieel beheer bij gemeentelijke grondexploitaties 

 

 
8.1 Inleiding 

 

Om risico’s met betrekking tot bijvoorbeeld grondaankopen te kunnen beheersen, is goed 

financieel beheer noodzakelijk. Dit staat of valt met het hebben, naleven en verantwoorden van 

de geformuleerde spelregels. Veel financiële regels voor de gemeente zijn vastgelegd in het 

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), waaraan de gemeente 

gebonden is. In dit hoofdstuk worden de spelregels beschreven. 

 

8.2 Exploitaties 

 

De gemeente kent een tweetal vormen van exploitaties, namelijk “nog niet in exploitatie 

genomen complexen” en “in exploitatie genomen complexen”. Bij een nog niet in exploitatie 

genomen complex is de daadwerkelijke realisatie nog niet gestart. Er kunnen echter wel 

voorbereidende werkzaamheden worden gedaan zoals onderzoeken, het opstellen van een 

stedenbouwkundig ontwerp en een bijbehorende grondexploitatie.  

Wanneer de gemeenteraad de grondexploitatie vaststelt, is er sprake van een in exploitatie 

genomen complex. De gemeenteraad stelt daarmee ook de kredieten ten behoeve van de 

uitvoering van het plan voor het lopende en de volgende begrotingsja(a)r(en) beschikbaar, op 

basis van de vastgestelde grondexploitatie.  

 

8.3 Herzieningen grondexploitaties 

 

Ieder jaar worden de grondexploitaties van de in exploitatie genomen complexen geactualiseerd. 

Dit is noodzakelijk omdat grondexploitaties gekenmerkt worden door aanpassingen, lange 

looptijden en voortschrijdende planinzichten. De financiële consequenties van de aanpassingen 

moeten inzichtelijk worden gemaakt. Jaarlijks wordt, in de maand maart, een rapportage gemaakt 

van de herzieningen. Deze rapportage is een uitgebreide weergave van de ontwikkeling van de 

boekwaarde, de nog te maken kosten en de nog te realiseren opbrengsten per complex. Daarnaast 

worden de volgende punten in de rapportage beschreven: 

- vastgestelde uitgangspunten per exploitatie; 

- inhoudelijke afwijkingen; 
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- financiële afwijkingen; 

- verwachte planning; 

- mogelijke risico’s binnen een exploitatie. 

Indien van toepassing wordt tevens aandacht besteed aan de stand van zaken met betrekking tot 

de uitvoering van een exploitatieplan. De rapportage maakt onderdeel uit van het jaarverslag en 

wordt aangeboden aan de raad. 

 

8.4 Winstneming 

 

Het nemen van tussentijdse winsten of verliezen binnen een grondexploitatie is gebonden aan het 

voorzichtigheids- en realisatieprincipe dat voorvloeit uit het BBV. Tussentijdse winstneming kan 

aan de orde komen als er een positief eindresultaat wordt verwacht. De opbrengsten zijn dan 

groter dan de kosten. Ter bepaling van het verloop van het meerjarenperspectief is het van belang 

inzicht in de te verwachten winsten te hebben. 

De gemeente hanteert voor het nemen van voorlopige winsten de volgende uitgangpunten: 

- er is een actuele grondexploitatie; 

- de maximaal te nemen winst omvat de reeds gerealiseerde opbrengsten (verkopen en 

subsidies/bijdragen die definitief zijn vastgesteld) minus de gemaakte kosten en de nog te 

verwachten kosten; 

- tussentijdse winstneming gaat per vastgestelde grondexploitatie/complex. 

De winstneming komt middels het vaststellen van de jaarrekening ten gunste van de Algemene 

Reserve Grondexploitaties. 

 

8.5 Verliezen 

 

Het resultaat van een grondexploitatie kan een geprognosticeerd verlies zijn. Wanneer dit aan de 

orde is, dan zal de gemeente een voorziening vormen. De voorziening zal jaarlijks beoordeeld 

worden op basis van de herziening van de grondexploitatie en indien noodzakelijk worden 

bijgesteld. De grootte van de voorziening is gelijk aan het te verwachten negatieve resultaat van 

de grondexploitatie per 1 januari van het betreffende boekjaar (Netto Contante Waarde). De 

voorziening komt ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitaties. 

 

8.6 Waardering gronden 

Binnen de gemeentelijke grondvoorraad wordt onderscheid gemaakt naar de volgende vormen: 

‘niet in exploitatie genomen bouwgronden’ en ‘bouwgronden in exploitatie’. Alle gronden 

worden geactiveerd tegen (historische) verkrijgingprijs en bijkomende kosten. Op grond wordt 

niet afgeschreven. Voor ‘niet in exploitatie genomen bouwgronden’ geldt dat de gronden worden 

afgewaardeerd ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitaties als de boekwaarde boven 

de marktwaarde komt. 

Voor nog ‘niet in exploitatie genomen bouwgronden’ stelt de gemeente jaarlijks, door middel 

van een globale exploitatieberekening, de laagst denkbare marktwaarde vast op basis van de 

toekomstige bestemming. Deze waarde kan hoger zijn dan de marktwaarde op basis van de 

actuele bestemming. Voorwaarde is dan wel dat er een reëel en stellig voornemen bestaat om de 

toekomstige bestemming ook daadwerkelijk en op korte termijn te gaan realiseren. Dit 

voornemen kan zijn vastgelegd in besluitvorming of in de gemeentelijke structuurvisie. Indien de 

marktwaarde lager is dan de boekwaarde, zal het verschil komen ten laste van de Algemene 

Reserve Grondexploitaties. 
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8.7 Risicomanagement 

 

Dat de gemeente in bepaalde gevallen een keuze maakt voor actief grondbeleid heeft tot gevolg 

dat in die gevallen investeringen worden gedaan die gebonden zijn aan risico’s. Deze risico’s 

kunnen leiden tot imagoschade, financiële schade en het niet behalen van de beoogde 

doelstelling. Om de risico’s te beheersen en bijsturen mogelijk te maken is het inzicht in risico’s 

noodzakelijk. De jaarlijkse herzieningen van de grondexploitaties vormen een onderdeel van de 

risicobeheersing. Daarbij wordt per complex een inzicht in de risico’s gegeven. Deze risico’s 

worden zoveel mogelijk afgedekt binnen de grondexploitatie. Voor projectoverstijgende risico’s 

wordt binnen de Algemene Reserve Grondexploitaties weerstandscapaciteit gerealiseerd. 

 

8.8 Algemene Reserve Grondexploitaties 

 

De Algemene Reserve Grondexploitaties wordt gevoed door positieve resultaten van afgesloten 

grondexploitaties en tussentijdse winstnemingen uit lopende grondexploitaties. Uit deze 

bestemmingsreserve worden negatieve resultaten van afgesloten grondexploitaties gedekt en 

voorzieningen getroffen voor geprognosticeerde verliezen op lopende grondexploitaties. Over de 

Algemene Reserve Grondexploitaties wordt jaarlijks inflatiecorrectie toegevoegd op basis van de 

begrotingsrichtlijnen. 

 

8.9 Weerstandsvermogen grondzaken 

 

Het weerstandsvermogen van grondzaken kan als volgt worden omschreven: “De relatie tussen 

de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen, die van 

materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van grondzaken”. Het 

weerstandsvermogen geeft daarmee de mate aan waarin de gemeente in staat is middelen vrij te 

maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid behoeft te worden 

aangepast. 

De weerstandscapaciteit bestaat uit het vrij besteedbare deel van de Algemene Reserve 

Grondexploitaties na stortingen en onttrekkingen op basis van raadsbesluiten (hieronder vallen 

ook de voorlopige winstnemingen). 

 

8.10 Informatievoorziening en verantwoording 

 

Voor grondexploitaties is een adequate informatievoorziening noodzakelijk. Door middel 

daarvan zal actieve sturing op risico’s, planning en realisatie kunnen plaatsvinden. De 

informatievoorziening vindt op verschillende niveaus plaats. Binnen de planning & control 

cyclus is sprake van een wisselwerking tussen de begroting, de jaarrekening en de vaststelling en 

herziening van grondexploitaties. De jaarlijkse herzieningen van de grondexploitaties en het 

weerstandsvermogen zullen worden gepresenteerd bij de jaarrekening. 

 

Voor informatievoorziening en verantwoording gelden de volgende uitgangspunten: 

- de informatievoorziening en verantwoording vindt juist, volledig en tijdig plaats; 

- herzieningen van grondexploitaties ten gevolge van een gewijzigde planuitvoering of 

planopzet moeten een helder inzicht geven in de (financiële) consequenties; 

- iedere vorm van informatievoorziening geeft een duidelijk inzicht van de ontwikkelingen ten 
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opzichte van de voorgaande rapportage; 

- informatievoorziening omtrent de grondexploitaties gaat in ieder geval in op de aspecten 

geld, planning, resultaat en risico’s. 

 

8.11 Beleidskaders 

 

- Jaarlijks worden de in exploitatie genomen complexen geactualiseerd en daarna 

gerapporteerd aan de gemeenteraad via de planning & control cyclus. 

- Tussentijdse winstneming is alleen mogelijk bij een actuele grondexploitatie. De maximaal te 

nemen winst omvat de reeds gerealiseerde opbrengsten minus de gemaakte kosten en de nog 

te verwachten kosten. 

- Voor het geprognosticeerde verlies van een grondexploitatie wordt een voorziening ter 

grootte van het verwachte resultaat op contante waarde in het betreffende boekjaar genomen. 

Deze voorziening komt ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitaties. 

- De stand van de Algemene Reserve Grondexploitaties wordt jaarlijks vastgesteld, na de 

herziening van de in exploitatie genomen grondexploitaties. 

- Als de weerstandscapaciteit onvoldoende groot is om het marktrisico op te vangen, dan wordt 

deze aangevuld ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitaties. 

 

 

 

Hoofdstuk 9 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden gemeenteraad en B&W 
 

 
De gemeenteraad is kaderstellend, het college van burgemeester en wethouders is uitvoerend. De 

gemeenteraad heeft het budgetrecht. De bevoegdheid tot het verrichten van privaatrechtelijke 

rechtshandelingen ligt sinds 2002 bij het college. De Wet dualisering gemeentebestuur regelt dat 

de raad een kaderstellende en controlerende taak heeft. Het college heeft tot taak te besturen en 

verantwoording af te leggen. Daarnaast definieert het Besluit Begroting en Verantwoording 

provincies en gemeenten (BBV) nadere regels voor de begroting, meerjarenprognose, jaarverslag 

en jaarrekening. 

In het kader van de Wet dualisering gemeentebestuur en de herziene Gemeentewet (artikel 160 

lid 1 sub e) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het besluiten en 

verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Met de jaarstukken (het jaarverslag en de 

jaarrekening ofwel programmarekening) legt het college verantwoording af over de realisatie van 

de door de raad in de programmabegroting vastgelegde beleidsvoornemens.  

 

 

Voor het grondbeleid zijn de bevoegdheden van de gemeenteraad en het college van 

burgemeester en wethouders opgenomen in onderstaande tabel. In deze tabel wordt niet ingegaan 

op (eventuele) mandaatregelingen. 
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Wanneer Wat              Gemeenteraad 

(kaderstellend) 

College B & W 

(uitvoerend) 

1 x per  

10 jaar 

Nota Grondbeleid Vaststellen kaders 

Grondbeleid 

Nota Grondbeleid uitvoeren 

Continu Bestemmingsplan Vaststellen 

Bestemmingsplan 

 

Continu Verwerving en beheer - Beschikbaar stellen krediet 

strategische verwervingen 

- (Definitief) vestigen van Wet 

voorkeursrecht gemeenten 

- Voornemen en definitief 

besluit onteigeningsprocedure 

- Aankopen in het kader van een 

actief/strategisch verwervingsbeleid 

- Opstellen van een verwervingsplan 

- (Voorlopig) vestigen voorkeursrecht 

- Opstellen onteigeningsplan 

Continu Bouw- en woonrijp 

maken 

Vaststellen aanbestedingskaders Aanbesteding 

Wanneer 

het zich 

voordoet 

Uitgifte  - Vaststellen algemene 

verkoopvoorwaarden voor verkoop en 

uitgifte 

- Uitgifte contracten 

Jaarlijks Indexering 

grondprijzen groen- en 

reststroken 

 Vaststellen indexering 

Project Kostenverhaal Kostenverhaal door middel van 

het eventueel vaststellen van 

een  exploitatieplan 

 

Jaarlijks Grondexploitatie -Vaststellen 

grondexploitatieopzetten 

- Resultaatsbestemming 

Uitvoering 

Continu Aangaan 

overeenkomsten 

 Sluiten overeenkomsten 

(bv. samenwerkingsovereenkomsten) 

Jaarlijks Sturing en 

verantwoording 

- Jaarrekening 

- Exploitatieopzetten 

 

 

 

      


