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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
De Nota Grondbeleid vaststellen 
 
 
Samenvatting 
 
De nota grondbeleid geeft de beleidsuitgangspunten weer die het grondbeleid van de Gemeente Stichtse 
Vecht vormen. Het grondbeleid is een middel om het ruimtelijk beleid op een zo economisch verantwoord 
mogelijke wijze te realiseren. Het biedt instrumenten om de regie over ruimtelijke ontwikkelingen te 
kunnen voeren. Door een goede regievoering kunnen vervolgens opbrengsten worden gegenereerd die 
de kosten, welke gepaard gaan met de verwezenlijking van de ruimtelijke ontwikkeling, kunnen dekken. 
Naast het afwegingskader ten aanzien van het te voeren grondbeleid van de gemeente geeft de nota ook 
de beleidsuitgangspunten weer van het instrumentarium van het grondbeleid en de wijze waarop de 
gemeente hiermee wil omgaan. Grondbeleid en vooral de financiële gevolgen van grondbeleid, hebben 
hun invloed op de gemeentelijke begroting en het weerstandvermogen. De beleidskaders voor een 
financiële beheersing van het grondbeleid zijn tevens opgenomen in deze nota. 
 
 
 
 
Bijlagen 
- Nota Grondbeleid 
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Harmonisatie 
Op 1 januari dient al het beleid en regelgeving van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en 
Loenen te zijn geharmoniseerd. Wanneer deze termijn niet wordt gehaald verliezen de regelingen hun 
rechtskracht. Dit is bepaald in artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling. Onderstaand treft u een 
voorstel aan om de beleidskaders voor het grondbeleid te harmoniseren. Het voorstel voldoet aan de 
randvoorwaarden en uitgangspunten, zoals die zijn geformuleerd in het Plan van Aanpak Harmonisatie.  
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Op dit moment is er geen kaderstellend grondbeleid. Met de nota Grondbeleid wordt een kader geschept 
voor het te voeren grondbeleid binnen de gemeente Stichtse Vecht. Grondbeleid is een middel om het 
ruimtelijk beleid op een zo economisch verantwoord mogelijke wijze te realiseren. Het grondbeleid is dus 
geen doel op zich. Dit betekent ook dat het grondbeleid niet een visie omvat hoe de gemeente zich in 
ruimtelijk opzicht zou moeten ontwikkelen. Het biedt wel instrumenten om de regie over die ruimtelijke 
ontwikkeling te kunnen voeren. Door een goede regievoering kunnen vervolgens opbrengsten worden 
gegenereerd die de kosten, welke gepaard gaan met de verwezenlijking van de ruimtelijke ontwikkeling, 
kunnen dekken.   
 
Argumenten 
In de nota wordt beschreven op welke wijze en met welke instrumenten tot ontwikkeling en beheer van 
locaties kan worden overgegaan. Hiermee is de nota grondbeleid bij de voorbereiding van iedere 
ontwikkeling een belangrijk richtinggevend gemeentelijk beleidsinstrument en biedt het een kader voor 
specifieke ruimtelijke ontwikkelingen die door middel van het voeren van grondbeleid worden 
gerealiseerd. 
 
Grondbeleidskeuze 
Het grondbeleid valt uiteen in actief en faciliterend grondbeleid. Het beleidsuitgangspunt ten aanzien van 
het te voeren grondbeleid is om niet te kiezen voor één bepaalde vorm van grondbeleid, maar dit per 
locatie of project te bezien. Per project zal een afweging worden gemaakt of de gemeente gemeente de 
grond zelf in ontwikkeling zal nemen of dat de afwikkeling gedeeltelijk dan wel geheel wordt overgelaten 
aan een marktpartij. Hiervoor is een afwegingskader beschreven waarbij er gekeken wordt naar of het 
initiatief wenselijk is , of het financieel haalbaar is, of de financiele risisco’s ten opzichte van de financiele 
middelen acceptabel zijn en of er voldoende kennis en capaciteit binnen de gemeente beschikbaar is.  
 
De gemeente Stichtse Vecht kiest ten aanzien van het te voeren grondbeleid voor maatwerk en 
marktwerking. In de praktijk zal dit betekenen, gezien het huidige tijdsbeeld, dat de gemeente overwegend 
een faciliterend grondbeleid zal voeren. 
 
Instrumentarium grondbeleid 
Om invulling te geven aan beide vormen van grondbeleid staat de gemeente diverse 
grondbeleidinstrumenten ter beschikking. Deze instrumenten worden beschreven in deze nota en 
vervolgens is er bepaald hoe de gemeente Stichtse Vecht de betreffende instrumenten zal inzetten bij 
haar toekomstig beleid. De nota legt de basis voor een heldere en eenduidige werkwijze bij het voeren 
van grondbeleid.  
 
Verwerving van gronden behoort met name thuis bij een actief grondbeleid. Uitgangspunt is om te komen 
tot een minnelijke verwerving. De gemeente streeft ernaar  om op vrijwillige basis een koopovereenkomst 
te sluiten. Mede gelet op het risico van renteverlies wordt er zeer terughoudend omgegasan met 
strategische verwervingen. 
 
Om de druk van marktpartijen op de grondmarkt te verminderen kan de gemeente een voorkeursrecht 
vestigen op percelen grond op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Het vestigen van een 
voorkeursrecht dient wel overwogen en onderdeel te zijn van een opgestelde verwervingsstrategie voor 
een concreet project. Voorwaarden waaraan tenminste voldaan moet zijn alvorens de Wet voorkeursrecht 
gemeentenvan toepassing wordt verklaard: 
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1. gronden c.q. gebouwd onroerend goed worden alleen dan verworven als de betreffende verwerving 
noodzakelijk is voor de realisering van het ruimtelijk doel, mede na een duidelijke risicoafweging van 
het al dan niet verwerven van het betreffende object. Verwerving van gronden c.q. gebouwd 
onroerend goed als strategisch object geschiedt alleen als uit een risicoanalyse het expliciet voordeel 
daarvan boven verwerving door derden c.q. niet-verwerven door de gemeente blijkt.  

2. Er dient een verwervingsstrategie te zijn opgesteld voor het betreffende project. 
3. De structuurvisie dient door de raad te zijn vastgesteld. 
4. Er is een sluitende en door het college vastgestelde grondexploitatie aanwezig. 
 
Wanneer er sprake is van faciliterend grondbeleid is de rol beperkt tot het vaststellen van ruimtelijke 
plannen en het verhalen van gemaakte kosten voor de ontwikkeling van de locatie zoals kosten voor 
infrastructuur en voorzieningen. De gemeente zet actief in op het afsluiten van anterieure overeenkomsten 
ten aanzien van het kostenverhaal. 
 
Kanttekeningen 
Met de vaststelling van de nota grondbeleid zijn de aanbevelingen van de huisaccountant en de 
aanbevelingen die uit het rapport van bureau Fakton te Rotterdam, naar aanleiding van hun financieel 
economisch onderzoek naar de 22 ruimtelijke projecten, naar voren kwam verwerkt.   
 
Communicatie 
Het raadsbesluit en de nota Grondbeleid worden via de reguliere communicatiekanalen in- en extern 
gecommuniceerd. 
 
Financiën en risico’s 
De notitie geeft de instrumenten weer die bijdragen aan de financiele transparantie en beheersbaarheid. 
 
De exploitatieopzet 
De kosten en opbrengsten van een grondexploitatie worden opgenomen in een exploitatieopzet naar 
dynamischmodel. Dat wil zeggen dat er rekening wordt gehouden met prijs- en opbrengstenstijgingen en 
met de fasering van de kosten en opbrengsten in de tijd. Een exploitatieopzet wordt jaarlijks via de 
jaarrekening geactualiseerd. Voorzover het significante wijzigingen betreft, die niet meer tot de normale 
uitvoeringsdynamiek van een project kunnen worden gerekend, dient de gemeenteraad ten behoeve van 
de besluitvorming expliciet te worden geinformeerd. 
 
Status van de exploitatieopzet 
In de gemeente Stichtse Vecht wordt projectmatig gewerkt. Daarmee is geregeld dat de ontwikkeling en 
uitvoering van projecten in fasen is verdeeld, waarbij elke fase een door besluitvorming gemarkeerd 
begin- en eindpunt heeft. 
 
Voor de financiële beheersing van de projecten is deze fasering even eens van belang. Hiervan kan de 
status van een exploitatieopzet worden afgeleid. Deze status heeft invloed op het risicoprofiel en op wijze 
van verantwoorden. De verschillende fasen zijn omschreven in de notitie grondbeleid. 
 
Parameters, rente en inflatie 
In alle exploitatieopzetten wordt uitgegaan van periodiek vastgestelde parameters voor rente en inflatie. 
• De parameters rente worden in de gebruikelijke planning-&control systematiek van de gemeente 

Stichtse Vecht vastgesteld door de gemeenteraad. Daarbij is voor grondexploitaties de debetrente 
gelijk aan de creditrente. 

• De parameters inflatie voor grondexploitaties zijn specifieker dan de algemene parameters inflatie die 
in de gebruikelijke planning-&controlcyclus worden vastgesteld. De parameters zoals deze zijn 
vastgelegd in Bouwend Nederland, index voor civieltechnische werken worden gehanteerd.     

 
Ten behoeve van de jaarlijkse actualisatie van exploitatieberekeningen wordt vierjaarlijks de parameter 
rente vastgesteld en de inflatie jaarlijks. 
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Winst- en verliesneming 
Een eventueel batig saldo van de grondexploitatie wordt bij afsluiting aan de Algemene Reserve 
Grondexploitatie toegevoegd. Bij voorzienbare tekorten wordt een voorziening getroffen ten laste van de 
algemene reserve grondexploitatie. 
 
In principe wordt de gehele winst van een grondexploitatie genomen bij afsluiting van de grondexploitatie, 
tenzij het mogelijk is om op verantwoorde wijze al vooruitlopend op de afsluiting een deel winst te nemen.  
 
Voorwaarde is dat daadwerkelijk sprake moet zijn van gerealiseerde winsten in de grondexploitatie en dat 
die uit oogpunt van verantwoorde bedrijfsvoering (rekening houdend met nog te realiseren kosten en 
opbrengsten) ook kunnen worden genomen. 
 
De standpunten zoals opgenomen in de Notitie BBV grondexploitatie Febr. 2008 over tussentijds 
winstneming zullen hierbij worden gevolgd. 
 
Risicobeheersing 
Grondexploitatie is een risicodragende activiteit, die vraagt om adequate analyse en beheersing van deze 
risico’s. In het kader van risicomanagement is het van belang te beseffen in welke mate de gemeente zelf 
een risico kan beïnvloeden. Indien de beïnvloedbaarheid groot is kan een gerichte strategie worden 
ingezet om een negatief risico te beperken of zelfs af te wenden. Indien de beïnvloedbaarheid gering is, is 
monitoring van belang om tijdig over de omvang en het financiële gevolg te kunnen rapporteren. Dit kan 
leiden tot het bijstellen van ramingen of tot aanpassingen in het plan. 
 
Bij het opstellen van een exploitatieberekening wordt ook een risicoanalyse opgesteld. Jaarlijks wordt bij 
actualisering van de exploitatieberekening ook de risicoanalyse geactualiseerd. De risicoanalyse en de 
geactualiseerde exploitatieopzet worden jaarlijks extern gecheckt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: 
• Planeconomische risico’s; zijnde risico’s die direct aan de voorbereiding of uitvoering van een 

specifiek project verbonden zijn. 
• Conjuncturele risico’s; zijnde de effecten die op basis van economische scenario’s op de gehele 

portefeuille van toepassing zijn. 
Deze analyse wordt vastgesteld door het college en ter kennis gebracht aan de gemeenteraad. 
 
De stand van zaken van risicobeheersing wordt toegelicht in de reguliere voortgangsrapportages van 
projecten. Indien significant risico zich voordoet wordt de gemeenteraad hierover expliciet geïnformeerd. 
 
Vervolg 
De nota geeft het juridische en beleidsmatige kader aan waarbinnen de gemeente opereert. Dit kader 
wordt vastgesteld voor periode van meerdere jaren. Als de actualiteit daartoe aanleiding geeft kunnen 
onderwerpen in aparte nota’s – aanvullend op de nota grondbeleid- nader beleidsmatig worden 
uitgewerkt. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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