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1 INLEIDING EN LEESWIJZER 

1.1 INLEIDING 

De vorige Nota Grond- en Vastgoedbeleid is vastgesteld op 26 mei 2008. Sindsdien hebben zich 
belangrijke ontwikkelingen voorgedaan, die de aanpak van ruimtelijke ontwikkelingen sterk 
hebben beïnvloed. Zo zorgde de economische crisis en de daaruit volgende ontwikkelingen op de 
vastgoedmarkt dat verkoop van nieuw vastgoed aan de markt niet meer vanzelfsprekend is. 
Deze crisis zorgde indirect ook voor veranderingen in de rolverdeling binnen het speelveld van 
ruimtelijke ontwikkelingen. Verder is de Wet ruimtelijke ordening in 2009 ingevoerd, die zorgde 
voor een ander juridisch kader en nieuwe instrumenten om regie te voeren.  

Deze ontwikkelingen, die in hoofdstuk 2 nader toegelicht worden, vragen van de gemeente Den 
Helder om zich te bezinnen over haar rollen en activiteiten in de ruimtelijke ontwikkeling van de 
stad. Zo was in de vorige nota al aangegeven dat financieel rendement onder druk kwam te 
staan, onder andere doordat de aandacht aan het verschuiven was naar 
herontwikkelingsprojecten. In de afgelopen jaren heeft deze trend zich nog sterker dan 
verwacht doorgezet, met als gevolg dat van een aanzienlijk positief financieel resultaat, zoals 
beoogd in de vorige nota, al lang geen sprake meer is.  

In de aanpak van de ruimtelijke ontwikkelingen is uiteraard ingespeeld op de veranderingen uit 
de omgeving. Een aantal beleidsmatige keuzes uit de vorige nota Grond- en Vastgoedbeleid is 
hierdoor echter niet meer actueel en nieuwe accenten in het beleid zijn nodig. Om die reden is 
begin 2012 een start gemaakt met het actualiseren van het grondbeleid. In de raadscommissie 
Bestuur en Middelen is aan de raad gevraagd om een aantal richtinggevende uitspraken te doen. 
Hieruit kwamen de volgende aandachtspunten naar voren: 

1. We maken bestaande projecten af, waarbij actief grondbeleid wordt gevoerd en starten 

geen nieuwe projecten waar we actief en risicodragend inzitten 

2. Afstappen van winstoogmerk, ontwikkelen mag geld kosten 

3. Doorgaan met planontwikkelingen en projecten en waar nodig verlies nemen 

4. Bij gronduitgifte is Verkoop de standaard, maar in uitzonderingssituaties in erfpacht 

uitgeven 

Deze uitgangspunten zijn verwerkt in deze nieuwe nota Grondbeleid 2013. 

1.2 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste veranderingen in het speelveld van ruimtelijke 
ontwikkelingen besproken. In hoofdstuk 3 worden de centrale doelen van het grondbeleid 
geschetst. In hoofdstuk 4 wordt aangegeven hoe de gemeente Den Helder tegen haar eigen rol in 
ruimtelijke ontwikkelingen aan kan kijken. In hoofdstuk 5 worden instrumenten geschetst die 
kunnen worden ingezet om het grondbeleid in de praktijk te brengen. Hoofdstuk 6 gaat over de 
financiële aspecten. In hoofdstuk 7 zijn de beleidskeuzes samengevat.  
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2 VERANDERINGEN IN HET SPEELVELD 

2.1 VERANDERINGEN IN HET SPEELVELD 

Zoals aangegeven in de inleiding heeft zich de afgelopen jaren een aantal belangrijke 
ontwikkelingen voorgedaan, waardoor het speelveld en de rol van de gemeenten binnen het 
grondbeleid anders is geworden. Hierna worden de belangrijkste ontwikkelingen toegelicht. 

Crisis 

De afgelopen jaren hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan die de aanpak van 
ruimtelijke projecten sterk beïnvloeden. Het grondbeleid wordt beïnvloed door de economische 
crisis waar Nederland sinds enkele jaren in verkeert. De crisis heeft te maken met beleid van 
banken, het afgenomen consumentenvertrouwen, het al of niet nemen van maatregelen door het 
Rijk. Enkele jaren geleden durfden mensen een huis te kopen zonder dat het eigen huis verkocht 
was. Dat gebeurt vrijwel niet meer. Daardoor is de doorstroming op de woningmarkt voor een 
belangrijk deel weggevallen.  

Voor het grondbeleid van de gemeenten is de bouwsector van specifiek belang. De crisis 
manifesteert zich hier doordat de financiering die bouwers en projectontwikkelaars nodig 
hebben om projecten uit te voeren, niet of tegen veel zwaardere voorwaarden beschikbaar komt 
dan in het verleden. Samen met de afgenomen vraag is het gevolg dat (woning-)bouwprojecten 
vertragen, stil komen te liggen of niet van start gaan. Ook kan het gebeuren dat vanwege de 
hogere uitvoeringskosten voor de projectontwikkelaars, gemeenten de aanvankelijk gedachte 
grondprijs naar beneden moeten bijstellen om het project nog rendabel uit te kunnen voeren. 
Dit leidt tot lagere resultaten en kan zelfs tot verliezen voor de gemeente leiden.  

De gemeente moet een prioritering aanbrengen in de projecten die zij tot uitvoer wil brengen 
om daarmee het aanbod op de vraag af te stemmen. Hierbij spelen iedere keer de vragen of een 
project bijdraagt aan de gewenste voorraad, aan de draagkracht van voorzieningen, aan de 
leefbaarheid en aan economische structuurversterking.  

Wat ook een belangrijk gevolg van de crisis is, dat is dat de vastgoedmarkt is veranderd in een 
vragersmarkt. Doordat grond jarenlang een schaars goed was en er meer vraag dan aanbod was 
van woningen, kantoren en bedrijventerreinen, werd vrijwel alles wat gebouwd werd ook 
verkocht. Nu de situatie omgekeerd is, moeten aanbieders van vastgoed veel meer hun best doen 
om kopers te vinden. Deze kopers kunnen veel kritischer zijn en op die manier hun (specifieke) 
wensen ingevuld krijgen. Dit geldt voor de prijs, welke lager moet zijn dan voorheen, maar ook 
voor de kwaliteit. Het bouwen voor specifieke doelgroepen zoals ouderen en zorgbehoevenden 
is hierdoor sterk in opkomst, want als aan de specifieke vraag wordt voldaan, dan is het wel 
mogelijk om vastgoed af te zetten. Overigens is de afgelopen jaren ook het besef gegroeid dat 
vastgoed niet uitsluitend voor een doel(groep) gebouwd zou moeten worden, maar dat bij het 
ontwerp ook aandacht moet zijn voor transformeerbaarheid / levensloopbestendigheid. 

In Den Helder zijn de gevolgen van de crisis voor het grondbeleid goed merkbaar. Ten aanzien 
van het project Julianadorp Oost heeft de gemeente een aanzienlijke verliesvoorziening moeten 
vormen. De ontwikkelaar die het OS&O-terrein zou kopen is afgehaakt. De scope van Zeestad ten 
aanzien van de herontwikkeling van de binnenstad is verkleind. Het verkopen van gemeentelijke 



Nota Grondbeleid 2013 ‒ Gemeente Den Helder

 
4 

 

gebouwen is minder snel gegaan dan enkele jaren geleden verwacht werd. Het besef is ontstaan 
dat ontwikkelen niet alleen geld opbrengt, maar soms ook geld kost.  

Wetgeving 

Door invoering van de Wet op de ruimtelijke ordening hebben de gemeenten daarbij ook een 
instrument in handen waarmee langs publiekrechtelijke weg de door de gemeente in het kader 
van een ontwikkeling gemaakte kosten kunnen worden verhaald en de kwaliteit kan worden 
gewaarborgd. Mede hierdoor vindt een heroriëntatie van gemeenten plaats ten aanzien van hun 
rol in ruimtelijke ontwikkelingen. Doordat er nu meer mogelijkheden zijn om eisen te stellen 
zonder zelf grondeigenaar te zijn kiezen gemeenten er vaker voor om zich op de kerntaken te 
richten en risico╆s te verkleinen door niet zelf de grond aan te kopen┸ maar enkel een 
faciliterende rol te spelen. Bij die faciliterende rol hoort wel dat de gemeente specifieke diensten 
aanbiedt (zoals op gebied van civiele techniek of ruimtelijke ordening) om ontwikkelende 
partijen te helpen om hun projecten aan te laten sluiten op gemeentelijke eisen. 

De gemeente Den Helder hinkt ten aanzien van de toepassing van de Wro en de mogelijkheden 
van kostenverhaal een beetje op twee gedachten. Aan de ene kant wil zij haar kosten graag 
verhalen op de ontwikkelende partijen. Aan de andere kant is zij blij met initiatieven uit de 
markt, omdat deze de eigen doelstellingen ondersteunen en de lokale economie stimuleren. 
Daarom bestaat er ook een bepaalde terughoudendheid ten aanzien van kostenverhaal, om 
ontwikkelende partijen niet af te schrikken. Voor de transparantie en uniformiteit is het nodig 
om hierin een duidelijk beleid te formuleren. 

Krimpscenario 

De gemeente Den Helder is een van de vele gemeenten die te maken heeft met krimp. Deze 
krimp doet zich bijvoorbeeld voor op gebied van inwonersaantal, aantal leerlingen in het 
basisonderwijs en activiteiten van de marine. In tegenstelling tot deze krimp neemt het aantal 
huishoudens nog wel toe. De krimp stelt de gemeente Den Helder voor andere ruimtelijke 
opgaven. Niet het ontwikkelen van nieuwe gebieden voor woningbouw en bedrijvigheid staat 
centraal, maar het herontwikkelen van locaties, tegengaan van leegstand en behouden van 
kwaliteit en aantrekkingskracht van de stad. Dit biedt ook kansen, omdat ruimte minder schaars 
is dan in het verleden. Het vraagt echter ook om een andere kijk op ruimtelijke opgaven en 
vooral ook de financiële modellen die eraan ten grondslag liggen. Het omzetten van onbebouwde 
grond naar bebouwde grond leverde immers vanzelfsprekend geld op, terwijl het 
herontwikkelen, of slopen van vastgoed meestal geld kost.  

Rollen 

Niet alleen de gemeente is meer en meer een andere rol aan gaan nemen, ook de rol van andere 
partijen in ontwikkelingen is anders geworden. De meest dominante spelers uit het afgelopen 
decennium, de projectontwikkelaars, hebben minder kapitaal ter beschikking, waardoor zij niet 
meer op actieve wijze grond kunnen aankopen om verzekerd te zijn van productie. Zij hebben 
zelfs strategische gronden moeten verkopen. Hun rol is daarom veel minder prominent dan die 
enkele jaren geleden nog was. Daarvoor in de plaats zijn allerlei kleinere initiatiefnemers 
gekomen: lokale aannemers, architecten of makelaars die de initiatiefrol op zich nemen, groepen 
particulieren die zich verenigen door middel van particulier opdrachtgeverschap, 
zorgorganisaties die vastgoed (her)ontwikkelen, etc. Het gevolg hiervan is dat er veel kleinere 
initiatieven bij een gemeente binnenkomen, welke ingebracht worden door partijen die minder 
ervaring hebben met ontwikkelen.  
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In Den Helder spelen enkele partijen nog altijd een grote rol. Naast de deelnemingen waarin de 
gemeente een rol speelt (Zeestad, Port of Den Helder, Willemsoord) is dat in de eerste plaats  
Woningstichting Den Helder, de actiefste ontwikkelaar van de afgelopen jaren. Daarnaast heeft 
de Helderse Bouw Kombinatie via een bouwclaim het recht op de aankoop van de bouwgrond in 
Julianadorp Oost en zal daarom een grote rol spelen in de bouwproductie van de komende jaren. 
Een derde partij, die vooral in het stadshart actief is, is de Marietieme Stad, een 
samenwerkingsverband van Woningstichting Den Helder en Proper-Stok. Buiten deze partijen 
zijn geen grote projectontwikkelaars actief en komen initiatieven van kleinere partijen zoals 
aannemers, makelaars of particulieren. 

2.2 NIEUWE NOTA GRONDBELEID VOOR NIEUWE RICHTING 

De vorige nota grondbeleid was, zoals bij de meeste gemeenten, vooral gericht op het actieve 
grondbeleid (aan- en verkoop van grond). Hierbij was een belangrijk accent aangebracht ten aanzien van de winstgevendheid van het ╅grondbedrijf╆┻ Dit beleid volstaat niet meer in de 
veranderde omgeving. Enerzijds wordt meer en meer duidelijk dat ontwikkelen niet altijd geld 
oplevert, zeker niet als sprake is van inbreiding of herontwikkeling, anderzijds geeft dit ╅traditionele╆ grondbeleid geen houvast als het gaat om de faciliterende rol die de gemeente Den 
Helder speelt bij initiatieven uit de markt.  

Deze nieuwe nota geeft richting aan het grondbeleid onder de gewijzigde omstandigheden. De 
verschillende rollen die de gemeente Den Helder kan spelen en de consequenties ervan hebben 
een plek gekregen en nieuwe instrumenten worden aangedragen om de verschillende rollen 
goed in te vullen. Tevens wordt nadrukkelijk stil gestaan bij de doelen die de gemeente Den 
Helder door middel van haar grondbeleid nastreeft (waarbij de inhoud voorop staat, aangezien 
ontwikkelen niet altijd meer geld oplevert), wat de gemeente doet met de bestaande projecten 
en het bestaande gemeentelijk vastgoed en bijzondere aandacht gaat uit naar het omgaan met de 
vele kleinere initiatieven uit de markt.  
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3 DOELSTELLING VAN HET GRONDBELEID 

Via het grondbeleid geeft de gemeente Den Helder sturing aan het gebruik van grond. Deze 
sturing is niet alleen bedoeld om uitvoering te geven aan het ruimtelijk beleid van de gemeente, 
maar ook om andere beleidsdoelstellingen te realiseren op het gebied van volkshuisvesting, 
infrastructuur, werkgelegenheid, milieu, financiën en duurzaamheid. Grondbeleid is voor de 

gemeente dus een middel en geen doel op zich. Iedere opgave is ook anders waardoor van 
tevoren bedacht moet worden hoe beschikbare middelen het meest efficiënt en effectief ingezet 
kunnen worden. Het gaat bij grondbeleid om het tijdig inzetten van de ter beschikking staande 
grondbeleidsinstrumenten, het opstellen en beheersen van grondexploitaties en het realiseren 
van een optimaal kostenverhaal en grondprijsbeleid.  

De gemeente Den Helder heeft haar toekomstvisie verwoord in de Strategische Visie 2020 en 
hier zijn een zestal doelen uit voortgekomen. De doelen worden veelal door middel van 
gebiedsontwikkeling bereikt. Bij het vaststellen van de Strategische Visie is door de raad 
besloten prioriteit te geven aan drie gebiedsontwikkelingen: het stadshart, Willemsoord en de 
haven. De doelen van de Strategische Visie zijn verder aangescherpt en geactualiseerd in de 
structuurvisie en zijn aangevuld met de adviezen van commissie Deetman/Mans. De 
structuurvisie is een overkoepelend ruimtelijk beleidskader. Deze brengt sturing en samenhang 
aan de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. 

De zes doelen / prioriteitsgebieden uit de Strategische Visie 2020 zijn: 
 
Doel 1 Den Helder ontwikkelt een duurzame economie met de offshore, de haven, kennis &  

technologie (inclusief onderwijs), duurzame (wind)energie, toerisme & recreatie en zorg &  
wellness als belangrijkste dragers.  

 

Doel 2 Sociale zwakte wordt tegengegaan door inwoners maatschappelijk betrokken te krijgen  
en mee te laten doen aan de samenleving, enerzijds door mensen aan het werk te krijgen  
door aanbieden van opleidingen op diverse niveaus inclusief HBO en voldoende aanbod  
van banen, anderzijds door mensen maatschappelijk te activeren met andere activiteiten  
dan werk.  

 

Doel 3 Den Helder biedt een grote variëteit aan ruim opgezette, groene, woonmilieus die  
tegemoet komt aan de vraag van de (potentiële) inwoners. Er is speciale aandacht voor  
bijzondere woonlocaties en het creëren van mogelijkheden tot wonen aan of op het water. 

 
Doel 4 Toerisme en recreatie worden geprofessionaliseerd, gebaseerd op enerzijds de rust,  

ruimte en natuur in Den Helder en anderzijds op het in de gemeente aanwezige  
(maritiem) cultuur-historisch erfgoed. De kwaliteitsslag beoogt hogere bestedingen in  
deze economische pijler.  

 

Doel 5 Den Helder krijgt een levendig en veilig stadshart (inclusief Willemsoord) door te zorgen  
voor concentratie van stedelijke functies in het stadshart, een aantrekkelijk winkelcentrum  
met diversiteit en kwaliteit, goede en sociaal veilige horeca, kunst, cultuur en  
evenementen en een goed voorzieningenniveau.  

 

Doel 6 De infrastructuur van Den Helder is afgestemd op de functie van centrumgemeente en  
past bij de geplande woningbouwproductie en is passend bij de economische  
ontwikkeling 

 



Nota Grondbeleid 2013 ‒ Gemeente Den Helder

 
7 

 

Naast deze ruimtelijke visie is het volkshuisvestelijk kader vastgelegd in de regionale 
woningbouwafspraken. Deze zijn vastgelegd in het in 2011 vastgestelde Regionaal Actie 
Programma Kop van Noord Holland. Hierin is vastgelegd dat de gemeente Den Helder tot 2020 
ongeveer 800 woningen zal bouwen. De nadruk ligt hierbij op koopwoningen (70%). Als extra 
doelstelling is opgenomen om aandacht te hebben voor de bouw van (grondgebonden) 
nultredenwoningen (60%). Als uitvloeisel van deze afspraken zijn prestatieafspraken met 
Woningstichting Den Helder gesloten om gezamenlijk op te trekken bij de uitvoering hiervan. 
Een ander belangrijk regionaal afsprakenkader betreft het in 2012 vastgestelde Regionaal 
Programma Bedrijventerreinen Kop van Noord Holland. Het in het Regionale Actie Programma 
Kop van Noord Holland en het Regionaal Programma Bedrijventerreinen Kop van Noord Holland 
vastgelegde beleid kan worden gerealiseerd binnen de zes prioriteitsgebieden uit de 
strategische visie en de al lopende projecten die daar niet binnen vallen (Doggerswijk West en 
Julianadorp Oost). 

Als hoofddoelstelling van het gemeentelijk grondbeleid voor de periode 2013 t/m 2016 geldt het 
realiseren en/of op gang brengen van de ambities op het gebied van deze ruimtelijke 
ontwikkelingen (Stadshart, Willemsoord en haven). 

Een tweede belangrijke doelstelling is het afmaken van lopende plannen waar de gemeente Den 
Helder in geïnvesteerd heeft en welke niet in de prioriteitsgebieden uit de strategische visie 
liggen (Julianadorp Oost, Doggerswijk West, OS&O-terrein). De investeringen in deze projecten 
zijn echter dusdanig hoog, dat de gemeente grote verliezen zou leiden als de projecten niet of 
slechts gedeeltelijk tot uitvoer komen.  

Als derde doelstelling van het grondbeleid geldt het stimuleren van en omgaan met de vele en 
diverse initiatieven uit de markt. Deze hebben niet altijd betrekking op de ruimtelijke 
doelstellingen waaraan de gemeente Den Helder zelf prioriteit stelt. Toch wil de gemeente Den 
Helder in principe de markt wel alle ruimte geven om te bouwen en herontwikkelen en de 
kansen die deze initiatieven bieden benutten. Hierbij moet de gemeente wel selectief en kritisch 
optreden om te voorkomen dat deze ontwikkelingen ten koste gaan van de centrale ruimtelijke 
doelstellingen (door concurrentie of doordat deze te veel ambtelijke en bestuurlijke aandacht 
vragen, waardoor de eigen prioriteiten onvoldoende aandacht krijgen). Bovendien is het van 
belang om in alle gevallen een acceptabel kwaliteitsniveau te waarborgen. 

Met het oog op het voorgaande wordt de volgende beleidsregel voorgesteld: 

Door middel van het grondbeleid worden de volgende ruimtelijke doelstelling nagestreefd (in 
volgorde van belangrijkheid): 

1. Realiseren van het centrale beleidskader uit Strategische Visie 2020 en Structuurvisie en de 
regionale afspraken met betrekking tot volkshuisvesting  stadshart, Willemsoord, haven; 
2. Afmaken van bestaande projecten die een boekwaarde hebben die moet worden terug 
verdiend  Julianadorp Oost, Doggerswijk West, OS&O-terrein; 
3. Op adequate wijze stimuleren van en omgaan met initiatieven uit de markt, zodat 
ontwikkelingen mogelijk zijn maar niet ten koste gaan van de centrale ruimtelijke doelstellingen 
en de overige eigen projecten. 
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4 ROLLEN VAN DE GEMEENTE DEN HELDER 

4.1 INLEIDING 

In de nota Grond- en Vastgoedbeleid van de gemeente Den Helder van 2008 wordt aangegeven 
dat de gemeente actief en passief grond- en vastgoedbeleid kan voeren en wordt gekozen voor 
het flexibel schakelen tussen actief en passief grondbeleid1, afhankelijk van wat de specifieke 
situatie vraagt. In de huidige lopende grondexploitaties wordt actief grondbeleid gevoerd 
waarbij de gemeente de grond in eigendom heeft en het risico voor de ontwikkeling dus voor 
100% bij de gemeente ligt. Ook met betrekking tot het vastgoed heeft de gemeente Den Helder 
vanwege uiteenlopende redenen in de afgelopen jaren actief vastgoed aangekocht, met het idee 
dit op termijn weer (met winst) te kunnen herontwikkelen of verkopen. 

Echter, zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven is er door de huidige crisis structureel iets 
veranderd in de markt van de ruimtelijke ontwikkeling. Ook de gemeente Den Helder moet de 
middelen die zij tot haar beschikking heeft selectief inzetten en bewuste keuzes maken. Hierbij 
kan meer gekeken worden naar de eigen inzet van de markt waarbij de gemeente niet alles zelf uitvoert┻ Taken kunnen meer ╉in regie╊ worden opgepakt en vaker en breder worden uitbesteed 
waarbij dus van de gemeente Den Helder wordt verwacht dat zij meer naar de hoofdlijnen kijkt 
en randvoorwaarden schept.  

Een en ander vraagt om een scherpere formulering van de gemeentelijke rol in ruimtelijke 
ontwikkeling. In dit hoofdstuk wordt dit nader uitgewerkt. 

4.2 DE GEMEENTELIJKE ROL 

Om de ambities van de gemeente op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen waar te maken 
in het veranderde en complexer geworden speelveld is een scherpe keuze ten aanzien van de rol 
die de gemeente Den Helder wil vervullen van groot belang. Doordat de opgave per gebied of 
project verschilt, zal de keuze voor de rol van de gemeente daarop moeten worden afgestemd en 
kan dus steeds verschillend zijn. Hierna wordt door middel van het onderscheid tussen actieve / 
reactieve regie in combinatie met de invulling van de productierol een overzicht gegeven van de 
positionering in het speelveld waaruit de gemeente kan kiezen. 

Voorop staat de gewenste regierol van de gemeente. De gemeente Den Helder richt zich voor de 
invulling van haar regierol onder andere op: 

 het stellen van ruimtelijke, kwalitatieve, financiële en programmatische kaders voor 
gebiedsontwikkeling. Formuleren van realiseerbare (deel)projecten; 

 afstemmen van aanbod op vraag uit de markt. Door bewust te sturen op volgorde en 
volume van ontwikkelingen wordt de kans groter dat gewenste ontwikkelingen tot stand 
komen. Sturen op opname door de markt en schaarste van bouwgrond; 

 aanleggen van bovenwijkse voorzieningen; dat heeft te maken met het invullen van 
noodzakelijke randvoorwaarden waar alleen de gemeente Den Helder kan acteren; 

 verleiden van investeerders door een consistente, planmatige en transparante aanpak; 

                                                             
1 Hiermee wordt het onderscheid aangegeven tussen projecten waarin de gemeente zelf de grond 
aankoopt en ontwikkelt tot bouwgrond (actief grondbeleid) en de situaties waarbij een derde partij 
grondeigenaar is en de gemeente een faciliterende rol speelt (passief grondbeleid). 
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 zorgen voor planvorming (ontwerp) en besluitvorming (openbaar bestuur) en daarbij 
horende motivering, legitimatie en acceptatie; 

 kanaliseren van verwachtingen en verplichtingen via een interactief proces. 

De gemeente kan deze regierol actief of reactief  invullen. Actief staat dan voor het nemen van 
initiatief of het op gang brengen van een ontwikkeling. Reactief staat voor het reageren op 
initiatieven uit de markt. Voorheen werd dit wel passief grondbeleid genoemd, maar dit is geen 
goede term aangezien de gemeente altijd wel doelen heeft die zij wil realiseren in de ruimtelijke 
ontwikkeling. 

De productierol gaat over het kopen van grond en verrichten van fysieke handelingen om te 
komen tot productie van bouwgrond. Deze rol kan de gemeente Den Helder zelf invullen, in 
samenwerking met partners oppakken of overlaten aan de markt (faciliteren). 

Wanneer de rollen en de invulling daarvan gecombineerd worden ontstaat het volgende 
spectrum:  

 Actieve productie 

(veel risico) 

Productie via 

Samenwerking 

(gedeeld risico) 

Facilitaire productie 

 

(geen risico) 

Actieve regie Arena 1 

Gemeente verwerft grond, 

stelt publiekrechtelijke 

kaders en verkoopt bouwrijpe 

grond 

 

Gemeente zorgt voor 

bovenwijkse werken 

Arena 2 

Gemeente neemt het 

initiatief tot partnerschap 

met marktpartijen, er wordt 

een PPS contract gesloten 

(waaronder een bouwclaim) 

 

Arena 3 

Gemeente stimuleert en organiseert 

ontwikkeling, maar marktpartijen 

voeren deze uit. De gemeente verhaalt 

kosten via een (anterieure) 

grondexploitatieovereenkomst of 

exploitatieplan 

 

Reactieve regie Arena 4 

Gemeente verwerft grond die 

zij als gelegenheidsaankoop 

aangeboden krijgt en 

ontwikkelt deze tot 

bouwrijpe grond 

 

Arena 5 

Gemeente neemt op voorstel 

van anderen risicodragend 

deel aan initiatieven van 

marktpartijen er wordt een 

PPS contract 

gesloten(waaronder een 

bouwclaim) 

Arena 6 

Gemeente faciliteert initiatieven van 

marktpartijen en verhaalt kosten via een 

(anterieure) 

grondexploitatieovereenkomst  
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Om een vertaling te maken van dit schema naar de praktijk is een aantal van de lopende 
projecten in dit schema ingevuld. Dit levert het volgende beeld op: 

 Actieve productie 

(veel risico) 

Productie via 

Samenwerking 

(gedeeld risico) 

Facilitaire productie 

 

(geen risico) 

Actieve regie Arena 1 

Julianadorp Oost 

Doggerswijk West 

 

Arena 2 

Ontwikkeling Haven 

Ontwikkeling Willemsoord 

Ontwikkeling Binnenstad 

Arena 3 

MFC Julianadorp 

Reactieve regie Arena 4 

OS&O terrein 

Vinkenterrein 

Oude Riepel 

LOFT woningen Sportlaan 

Arena 5 

Nieuw Den Helder 
Arena 6 

Duinparkplan 

Woonzorg centrum Buitenveld 

’t Laar - Noorderhaven 

 

Opvallend is dat de drie projecten die in de strategische visie tot de prioriteiten zijn benoemd 
(haven, Willemsoord, binnenstad) zich in dezelfde arena bevinden, namelijk Productie door 
Samenwerking. De gemeente heeft daarmee duidelijk koers ingezet richting meer facilitaire 
productie. Redenen hiervoor zijn beperking van risico en vergroting van slagkracht.  

Toch zijn er nog wel de grondexploitaties van Julianadorp Oost en Doggerswijk West die zich in 
Arena 1 bevinden. De kavels van de Niet In Exploitatie Genomen Gebieden (NIEGG) zitten in 
Arena 4. Aangezien deze projecten allemaal een (grote) boekwaarde hebben is het zaak deze af 
te maken. De gemeente Den Helder kan dus niet compleet afzien van de actieve productierol, al 
zou zij dit willen. Ook naar de toekomst toe moeten dit nooit geheel worden uitgesloten. Wel kan 
gesteld worden dat actieve productie niet meer de voorkeur heeft en dat alleen in 
uitzonderingsgevallen nog zelf grond wordt aangekocht. Hierbij is een goede onderbouwing van 
het financiële perspectief, de afzetmogelijkheden en een risico analyse van groot belang. 

Arena 6 is het gebied van de initiatieven van diverse marktpartijen en particulieren. De 
projecten die in deze arena staan benoemd vormen geen volledige opsomming van alle 
initiatieven en lopende projecten in deze arena. Hoewel de gemeente Den Helder over het 
algemeen blij is met ontwikkelingen moet zij wel kritisch blijven en zorgen dat een goede 
kwaliteit gewaarborgd wordt. Om dit te bereiken zijn nieuwe instrumenten nodig, welke later in 
deze nota worden behandeld. 

De aandachtspunten, mate van risico en in te zetten instrumenten verschillen per arena. Het is 
daarom belangrijk om als gemeente tevoren een bewuste keuze te maken in welke arena te 
acteren bij het tot stand brengen van een ruimtelijke ontwikkeling. De keuze hangt daarbij onder 
andere af van:  het belang dat de gemeente Den Helder hecht aan de ontwikkeling. Indien dit groot is zal 

gekozen worden voor actieve regie. 
 de verwachting dat de markt een initiatief tot stand wil brengen. Als deze verwachting 

hoog is kan gekozen worden voor facilitaire productie, waardoor de gemeente 
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risicodragende investeringen vermijdt. Als die toch nodig zijn kunnen die met behulp 
van een zekerstelling worden gepareerd. 

 de aanwezigheid van partners met doelen die grotendeels in lijn liggen met die van de 
gemeente Den Helder (waarbij gedacht moet worden aan maatschappelijke instellingen 
zoals woningcorporaties en onderwijsinstellingen). Als deze er zijn kan productie door 
samenwerking worden gekozen.  

 de mogelijkheid om met een beperkt risico aanmerkelijke financiële winst te realiseren, 
die wordt ingezet voor de stad. Wanneer deze kans zich voordoet kan worden gekozen 
voor actieve productie.  

Met het oog op het voorgaande wordt de volgende beleidsregel voorgesteld: 

Bij het starten van nieuwe projecten kiest de gemeente nadrukkelijk welke productierol zij 
verkiest. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: 

a) De nadruk ligt op faciliterende rol en productie door samenwerking om ruimtelijke en overige 
doelstellingen te realiseren (actieve regie) 
b) Geen nieuwe projecten opstarten waarbij de gemeente grond moet aankopen, tenzij er een 
aanmerkelijke financiële winst is te realiseren of er een opgave ten behoeve van het algemeen 
nut is te realiseren die alleen door de gemeente van de grond komt (actieve productie) 

4.3 PARTNERS 

Om hoogwaardige ruimtelijke plannen te maken waar zowel investeerders als eindgebruikers 
vroegtijdig in geïnteresseerd raken is het meer dan ooit van belang dat partijen hun krachten 
bundelen. Er ontstaat meerwaarde door al in een vroegtijdig stadium in te spelen op de 
gezamenlijk belangen en gebruik te maken van de kracht van de afzonderlijke partijen. De 
partners kunnen van velerlei aard zijn, zoals projectontwikkelaars, woningcorporaties, 
beleggers, zorgorganisaties, bouwbedrijven, andere overheden (buurgemeenten, waterschap, 
Rijkswaterstaat, etc.) en particuliere grondeigenaren.  
De gemeente werkt met hen samen, maar is gelijktijdig in concurrentie (bijvoorbeeld in relatie 
van verkoper ‒ koper van bouwgrond). Het is daarom van belang om altijd een goede inschatting 
te maken van gezamenlijke en tegengestelde belangen van de gemeente en haar partners. 
 
De gemeente Den Helder werkt met een aantal deelnemingen (organisaties die met de gemeente 
verbonden zijn vanwege een publiek belang). De deelnemingen waarmee de gemeente 
samenwerkt bij de ruimtelijke ontwikkeling van de stad zijn Zeestad BV, Den Helder Airport CV, 
Willemsoord BV. Daarnaast is het Havenbedrijf per 1 januari 2013 verzelfstandigd met de 
gemeente als aandeelhouder. Een partij waar de gemeente veel mee samenwerkt, maar wat geen 
deelneming is, is Woningstichting Den Helder. Door partijen is een kaderstellende actieve 
regierol van de gemeente gewenst. 
 
Hieronder worden de samenwerkingspartners besproken. 
 

Zeestad BV 

In 2007 werd ontwikkelingsmaatschappij Zeestad opgericht. Omdat zowel het rijk, als de 
provincie Noord-Holland en de gemeente Den Helder snel voortgang wilden maken met de 
stedelijke vernieuwing van de stad, verenigden zij zich in deze maatschappij. De 
aandeelhoudersvergadering geeft richting aan de gewenste ontwikkelingen in de stedelijke 
vernieuwing en stemt in met de bijbehorende financiële paragrafen. De organisatie van Zeestad 
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is juridisch gezien een CV/BV, waarbij de provincie en de gemeente gelijke aandeelhouders zijn 
(ieder 50%). Als beherend vennoot treedt de directeur van Zeestad op. De directeur legt 
verantwoording af in de aandeelhoudersvergadering. Het rijk steunt de ontwikkelingen door 
middel van subsidies.  
Zeestad richt zich op de ontwikkeling van het Stadshart tot een compacte en aantrekkelijke mix 
van stedelijke functies en activiteiten en herstel en ontwikkeling van de Stelling. De uitvoering 
vindt plaats in samenwerking met de aandeelhouders gemeente Den Helder en provincie Noord-
Holland, waarbij de aandeelhouders een reactieve regierol hebben. 

Ten behoeve van de ontwikkeling van het Stadshart heeft de gemeente onder wet 
voorkeursrecht gemeenten vastgoed aangekocht. De afspraak is dat het gemeentelijk vastgoed in 
de exploitatie van Zeestad wordt ingebracht tegen aankoopwaarde. In 2012 zijn bij het vaststellen van ╅Fase な Plus╆ nadere afspraken gemaakt┸ waarin exact vastligt welke panden op 
termijn door Zeestad worden overgenomen en tegen welke waarde. 
 
Voor de grondtransacties met Zeestad BV/CV gelden aanvullende regels. Zeestad BV draagt, als 
uitvoeringsorganisatie van de stedelijke vernieuwing, zorg voor onder andere de inrichting van 
openbare ruimte bij herontwikkeling(en) binnen het stedelijke vernieuwingsgebied. De 
(her)inrichting van de openbare ruimte maakt onderdeel uit van de grondexploitatie. De 
grondexploitatie wordt gefinancierd door de gemeente. De gemeente kan gronden met de bestemming ╉openbare ruimte╊ binnen het planexploitatiegebied van de CV ╉om niet╊ leveren 
aan Zeestad CV onder de navolgende voorwaarden: 

- de levering betreft alleen gronden gelegen binnen het planexploitatiegebied van Zeestad 
CV die momenteel feitelijk dan wel planologisch de bestemming ╉openbare ruimte╊ 
hebben; 

- Zeestad CV levert binnen het planexploitatiegebied tenminste eenzelfde oppervlakte 
ingerichte openbare ruimte terug aan de gemeente; 

- de inrichting van door Zeestad CV aan de gemeente (terug) te leveren openbare ruimte is 
voor rekening van Zeestad CV; 

- Zeestad CV levert de door haar ingerichte openbare ruimte aan de gemeente ╉om niet╊ 
terug, inhoudende dat alle kosten van (terug)levering van openbare ruimte aan de 
gemeente voor rekening zijn van Zeestad CV; 

- verkoop door Zeestad CV van aan haar krachtens dit besluit door de gemeente geleverde 
gronden aan derden mag alleen tegen een marktconforme prijs (getaxeerde 
marktwaarde) plaatsvinden; 

- zowel de kosten verbonden aan de levering van de gronden door de gemeente aan 
Zeestad CV, als de kosten die gemoeid zijn met de (terug)levering van grond door 
Zeestad CV aan de gemeente, komen voor rekening van Zeestad CV; 

- alle fiscale consequenties, met betrekking tot de levering van de hier bedoelde gronden 
door de gemeente aan Zeestad CV dan wel (terug)levering van die gronden door Zeestad 
CV aan de gemeente, zijn voor rekening van Zeestad CV. 

Deze voorwaarden zijn inmiddels ook voor een groot deel al uitgewerkt en vastgelegd in 
overeenkomsten, waardoor er niet echt meer een keuze is om hiervan af te wijken. 
 

Luchthaven Den Helder CV/BV 

Luchthaven Den Helder exploiteert de luchthaven door diensten te verlenen aan de offshore 
helikopter vervoersmarkt en de algemene luchtvervoersmarkt. De gemeente Den Helder is voor 
50% eigenaar van de luchthaven2. In samenwerking met de Kamer van Koophandel, de provincie 

                                                             
2 Dit eigendom is geregeld via de maatschappij Luchthaven Den Helder BV, waarvan de gemeente 100% 
eigenaar is. Deze maatschappij bezit 50% van het feitelijke luchthavenbedrijf Den Helder Airport. 



Nota Grondbeleid 2013 ‒ Gemeente Den Helder

 
13 

 

Noord-Holland en de gemeente Den Helder heeft de luchthaven in 2011 een strategische 
toekomstvisie opgesteld. Uitgangspunt hierbij is het versterken van Den Helder Airport in het 
offshore cluster van de kop van Noord-Holland. De luchthaven heeft daarbij de wens om zelf 
actief grondbeleid te voeren en daarmee bedrijvigheid te faciliteren. Daarmee gaat de 
luchthaven voor actieve regie en actieve productie. 
Desgewenst kunnen ten behoeve van de ontwikkeling van de luchthaven gemeentelijke gronden 
tegen marktwaarde worden overgedragen aan de luchthaven.  
 

Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 

Willemsoord BV is opgericht met als doel het herontwikkelen van de voormalige rijkswerf 
Willemsoord. De BV levert een bijdrage aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente door de 
stimulering van het sociaaleconomisch klimaat van Willemsoord. Zij draagt bij aan de 
ontwikkeling van het cluster Toerisme en Recreatie en legt de verbinding als gebied tussen het 
centrum en de haven. De gemeente is voor 100% aandeelhouder. Daarnaast is de gemeente Den 
Helder nog juridisch eigenaar van de panden op Willemsoord, terwijl Willemsoord BV het 
economisch eigendom heeft. 
Uitgangspunt is verhuur van de panden tegen een marktconforme huurprijs. Indien uit 
maatschappelijk belang een lagere huurprijs gewenst is, wordt wel een marktconforme 
huurprijs in rekening gebracht maar hier tegenover wordt door de gemeente een subsidie 
verstrekt. Verder zet Willemsoord BV ingroeihuur in om de ontwikkeling van het gebied aan te 
jagen en wordt vastgoed in erfpacht uitgegeven. 
 

Port of Den Helder 

De haven is één van de economische dragers van de gemeente Den Helder. Nationaal en 
internationaal heeft de haven van Den Helder zich een belangrijke positie verworven als 
bevoorradingshaven voor de offshore. Deze positie kan de komende jaren verstevigd worden. 
Niet alleen voor de olie- en gasindustrie, maar ook voor de bredere offshore (wind) energy 
sector. De aanwezige kennisinstituten, de ligging aan het continentaal plat en de aanwezigheid 
van de luchthaven versterken deze positie. De ontwikkeling van de haven is één van de 
speerpunten voor de gemeente Den Helder. Hierbij wordt ook naar gronden voor de 
ontwikkeling van de haven gezocht. De grondexploitatie Kooypunt is naar het verzelfstandigd 
havenbedrijf gegaan evenals de kavel Ankerpark en een aantal in erfpacht uitgegeven gronden. 
Hierbij is het uitgangspunt budgetneutraliteit voor de gemeente geweest. Mogelijk komen door 
bedrijfsverplaatsingen van havengebonden bedrijven weer terreinen vrij die terug zullen gaan 
naar de gemeente en waar ontwikkeling met een ander soortige bestemming mogelijk zal zijn. 
Uitgangspunt is dat de gemeente actief zal verkennen wat de herontwikkelmogelijkheden van 
deze vrijkomende locaties zijn. Ten aanzien van aankoop en actieve productie stelt de gemeente 
zich terughoudend op. Alleen wanneer afzetmogelijkheden binnen drie jaar reëel zijn en een 
sluitende begroting kan worden gemaakt wordt aankoop overwogen.  
Naast de ontwikkelingen op het grondgebied van de gemeente Den Helder houdt Port of Den 
Helder zich ook bezig met de ontwikkeling van het Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein 
op het grondgebied van de gemeente Anna Paulowna. 
 
Woningstichting  Den Helder 

Een bijzondere samenwerkingspartner voor de gemeente Den Helder is Woningstichting Den 
Helder. In de binnenstedelijke herontwikkeling speelt Woningstichting een belangrijke rol. Zij is 
initiatiefnemer in tal van projecten in o.a. het stadshart, Nieuw Den Helder en gaat daarbij 
breder te werk dan alleen woningbouw door ook te investeren in maatschappelijk vastgoed. 
Daarmee is het een belangrijke partner voor de gemeente Den Helder. 
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Afspraken met Woningstichting zijn vastgelegd in de prestatieafspraken 2012-2015. 
Uitgangspunt is dat gronden en panden tegen marktconforme waarde worden ingebracht.  
 
Overige partners 

Naast deze vier partijen zijn er nog meer organisaties die als partner gezien kunnen worden, 
zoals Woontij, de provincie Noord Holland, de stichting Landschap Noord Holland, Defensie en 
de verschillende in Den Helder actieve schoolbesturen. Met deze organisaties zijn geen vaste 
afspraken gemaakt. Daarom worden zij niet expliciet behandeld in deze nota. 
 
Met het oog op het voorgaande worden de volgende beleidsregels voorgesteld: 
 

Voor Zeestad BV geldt:  Het gemeentelijk vastgoed wordt in de exploitatie van Zeestad ingebracht tegen aankoopwaarde┻ De levering van openbare ruimte aan Zeestad CV【BV gaat ╉om niet╊ 
onder bepaalde voorwaarden. 
 
Voor Luchthaven Den Helder BV geldt: Indien gemeentelijke gronden worden overgedragen aan 
de luchthaven gebeurd dit tegen een marktconforme grondprijs. 
 
Voor Willemsoord BV geldt: Uitgangspunt is verhuur van de panden tegen een marktconforme 
huurprijs. Indien uit maatschappelijk belang een lagere huurprijs gewenst is, blijft de huurprijs 
wel marktconform maar hier tegenover wordt door de gemeente een structurele compensatie 
voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen verstrekt. Willemsoord zelf zet ingroeihuur 
in als instrument om de ontwikkeling van het gebied aan te jagen. Uitgifte in erfpacht is een optie 
voor de niet monumentale panden. 
 
Voor Port of Den Helder geldt: Uitgangspunt voor vrijkomende locaties als gevolg van 
verplaatsing van havengebonden bedrijven naar terreinen van de Port of Den Helder is dat de 
gemeente actief zal verkennen wat de herontwikkelmogelijkheden van deze vrijkomende 
locaties zijn. Ten aanzien van aankoop en actieve productie stelt de gemeente zich terughoudend 
op. Alleen wanneer afzetmogelijkheden binnen drie jaar reëel zijn en een sluitende begroting 
kan worden gemaakt wordt aankoop overwogen. 
 
Voor Woningstichting Den Helder geldt: Prestatieafspraken 2012-2015. Uitgangspunt is dat 
gronden en panden tegen een marktconforme waarde worden ingebracht. 
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5 INSTRUMENTEN 

5.1 ACTIEVE REGIE: ONTWIKKELINGEN OP GANG BRENGEN  

In het verleden was het verwerven van grond de basis om actieve regie te voeren. Het bezit van 
de (schaarse) grond betekende controle over de ontwikkeling en profiteren van de opbrengsten. 
Doordat de focus is verschoven naar productie door samenwerking en facilitaire productie is het 
belang van het in eigendom verkrijgen van de grond afgenomen. Veel belangrijker is om 
partners of marktpartijen te interesseren om de gewenste ontwikkeling ter hand te nemen. 
Hiertoe is een vroegtijdige verkenning van de mogelijkheden en onmogelijkheden van een 
ruimtelijke ontwikkeling van belang, om zodoende een perspectief te kunnen bieden aan de 
partners / marktpartijen. Deze verkenning mondt uit in een plan van aanpak, dat we 
Ontwikkelstrategie noemen. 

Ontwikkelstrategie 

De basis voor een ontwikkelstrategie wordt gevormd door een ruimtelijke visie, zoals een 
structuurvisie. De structuurvisie is het beleidsdocument waarin de gemeentelijke ruimtelijke 
ambities voor de lange termijn worden vastgelegd. Een wettelijke verplichting is dat de 
structuurvisie wordt voorzien van een uitvoeringsparagraaf. Dit als doel een te hoog 
ambitieniveau te voorkomen en een realistische en haalbare visie neer te leggen. De 
uitvoeringsparagraaf wordt vaak gebruikt als wettelijke basis voor het kostenverhaal. Belangrijk 
is het om in een vroeg stadium na te denken over de grondhouding en deze ook per project te 
bepalen. Op deze manier kan een zorgvuldig en goed gefundeerde lange termijn keuze van de 
totale ontwikkelportefeuille worden gemaakt. 

Naast de ruimtelijke visie spelen de volgende factoren een rol bij het opzetten van de 
ontwikkelstrategie: 

- eigendomssituatie 
- aanwezige en belanghebbende partijen (shareholders, stakeholders) en keuze van 

mogelijke partners bij de ontwikkeling. 
- formuleren van de financiële doelstelling; opzet van financiële verkenning, die 

haalbaarheid aangeeft en relaties legt tussen investeringen ( onderdelen die geld kosten) 
en kostendragers (onderdelen die geld opleveren). 

- mogelijkheden tot verhaal van kosten gemeente. 
- fasering (kritieke pad analyse) 
- risicoprofiel  

 

Met het oog op het voorgaande wordt de volgende beleidsregel voorgesteld: 

Ontwikkelstrategie 

In de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie de strategie per project en in totaal 
uitwerken en transparant maken. Dit vraagt om flexibiliteit en een regelmatige bijstelling 
van beleid en uitvoeringsparagraaf. 
 
Als onderdeel van een adequate ontwikkelstrategie moet in elk nieuw project een 
beargumenteerde keuze worden gemaakt over de regierol c.q. productierol die de gemeente 
Den Helder gaat invullen. Deze keuze wordt mede bepaald door het risicoprofiel en geldelijk 
en maatschappelijk voordeel dat is te behalen. 
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Met de ontwikkelstrategie voor de korte termijn wordt op dit moment door gemeenten de 
nadruk gelegd op hoe een gebiedsontwikkeling in beweging kan worden gezet. Daarnaast is ook 
sprake van meer structurele veranderingen. Maatschappij breed wordt gezocht naar slimme 
oplossingen voor energiegebruik, klimaatopgaven, mobiliteitsvraagstukken, demografische 
verschuivingen en sociaaleconomische vraagstukken. Ruimte en economie komen bij elkaar. TU Delft ╅Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling╆ onderscheidt daarbij een zestal punten waarmee 
gemeentelijke grondbedrijven de komende jaren kunnen sturen in gebiedsontwikkeling en 
waarover dus nagedacht moet worden in de ontwikkelstrategie van de gemeente: 

1. Kennis van de markt. Een reëel perspectief van de markt op wat je nog kunt vragen van 
deelnemende partijen in gebiedsontwikkeling in de huidige marktomstandigheden. 

2. Het versterken van de relatie tussen ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Zet in 
op de bij de regio passende sterke economische sectoren en zorg dat het overaanbod op 
regionale schaal kleiner wordt en focus op de belangrijkste gewenste ontwikkelingen. 

3. Bewust sturen op lopende grondexploitaties. Bekijk besluiten op projectniveau in een 
groter perspectief; wat zijn de consequenties van deze beheersmaatregel voor de 
gemeente als geheel? Aandachtspunten zijn prioritering, fasering en beheersing van de 
plankosten. 

4. Creatiever omgaan met huidig instrumentarium. Benutten van huidige instrumenten 
binnen bestemmingsplan om flexibiliteit in te bouwen. Daarnaast kan gebruik worden 
gemaakt van de Crisis- en herstelwet en de nieuwe Omgevingswet. 

5. Constructieve contractvormen. Integrale, vroegtijdige benadering van contractvorming. 
Dit vraagt om een koppeling tussen de inhoudelijke opgave, het bijbehorende proces en 
het totale juridische kader. Om commitment tussen de samenwerkende partijen te 
versterken, is het aan te raden om op voorhand de verwachtingen af te stemmen, 
voordat het contract wordt opgesteld. 

6. Duurzame ontwikkelstrategieën. Het gaat om de samenhang tussen economische, 
ecologische en sociale opgaven en ontwikkelingen. Daarbij gaat het om het 
vraaggerichter, goedkoper, flexibeler en sneller maken van het proces. Met oog voor 
bestaande kwaliteiten, duurzaamheid en planologische ruimte voor tijdelijk gebruik.  

 

Stimuleren van ontwikkelingen door derden 

Wanneer de gemeente er als onderdeel van een ontwikkelstrategie voor kiest om niet zelf de 
productierol op zich te nemen en dus grond aan te kopen, dan is het zaak om derden te 
stimuleren om deze ontwikkelingen op te pakken. De belangrijkste stap die hierbij moet worden 
gezet is het creëren van perspectief bij potentiële ontwikkelaars door het formuleren van een 
gebiedsvisie. Hierin wordt vastgelegd in welke richting de gemeente het gebied wil ontwikkelen 
en welke kansen dit biedt. Deze gebiedsvisie is meestal globaal van aard, zodat er ruimte is voor 
ontwikkelaars om hun eigen invulling te geven aan hun project.  

Andere instrumenten om door middel van actieve regie ontwikkelingen van derden te 
stimuleren zijn: 

 Goede gemeentelijke organisatie: zoals één aanspreekpunt, korte doorlooptijden, beleid 
rondom ontwikkeling op orde, etc. 

 Experimenteren met minder regels, zoals welstandsvrij bouwen 
 Creëren van een ╅ruimte bibliotheek╆ waarin alle locaties zichtbaar zijn waar 

(her)ontwikkelingen mogelijk zijn. 
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5.2 REACTIEVE REGIE: OMGAAN MET INITIATIEVEN VAN DERDEN 

De gemeente wordt met particuliere plannen voor (her)ontwikkeling geconfronteerd (reactieve 
regie). Deze plannen kunnen betrekking hebben op eigen grond van de particulier, maar kunnen 
ook betrekking hebben op de grond die in eigendom is bij de gemeente. Deze initiatieven komen 
meestal via verschillende kanalen de gemeente binnen. Van belang is het om voor deze plannen 
op eenzelfde manier een goede en transparante afweging te maken waarmee bepaald wordt aan 
welke plannen de gemeente haar medewerking wil verlenen. Hiervoor is het van belang dat de 
initiatieven op dezelfde wijze bij de gemeente binnenkomen en door selectief te zijn kan 
daardoor de prioriteit komen te liggen bij plannen die passen bij het beleid van de gemeente en 
aanvullend zijn aan de beoogde ontwikkeling van de stad. De haalbaarheid en doorlooptijd van 
deze plannen wordt hiermee vergroot. Voorkomen moet worden dat deze initiatieven dusdanig 
concurrerend zijn met de plannen van de gemeente, dat ze de voortgang hiervan belemmeren. 
Om te komen tot een transparante werkwijze moeten afspraken worden gemaakt over waar 
planinitiatieven binnenkomen (één loket), hoe er om wordt gegaan met de voorbereidende 
ambtelijke kosten en er kan een afwegingskader voor deze planinitiatieven worden vastgesteld. 
Zie Bijlage 1 voor een indicatieve lijst van criteria. Hierin worden de zaken opgenomen die voor 
de gemeente van belang zijn bij de beoordeling om een project wel of niet te faciliteren.  

Wanneer een planinitiatief tot realisatie komt moet aan initiatiefnemers uit de markt op 
voorhand duidelijk worden gemaakt welke uitgangspunten de gemeente hanteert bij 
zelfrealisatie. Het is verstandig om deze vast te leggen in een centraal document. Dit geeft de 
gemeente een sterke uitgangspositie bij onderhandelingen. In Bijlage 2 zijn principes 
opgenomen die de basis kunnen vormen voor dit document. 

Met het oog op het voorgaande wordt de volgende beleidsregel voorgesteld: 

De gemeente hanteert een afwegingskader voor de intake van initiatieven van derden, waarmee 
voordat een initiatief in behandeling wordt genomen wordt beoordeeld of het haalbaar is, 
bijdraagt aan de doelstellingen van de gemeente, een meerwaarde vormt voor de ontwikkeling 
van de stad en niet contra productief is ten aanzien van lopende projecten. 

De gemeente hanteert centraal vastgelegde uitgangspunten bij zelfrealisatie. Aan iedere 
ontwikkelende partij wordt opgelegd dat zij aan deze uitgangspunten voldoet. De 
uitgangspunten hebben betrekking op de kwaliteit van de ontwikkeling en het kostenverhaal 
door de gemeente. 

5.3 AFDWINGEN RANDVOORWAARDEN BIJ FACILITAIRE PRODUCTIE 

Zowel wanneer de gemeente in een faciliterende rol als initiatiefnemer optreedt (actieve regie) 
als wanneer initiatieven uit de markt komen (reactieve regie) is het nodig om de 
randvoorwaarden van een ontwikkeling vast te leggen zodat ze juridisch afdwingbaar zijn. Sinds 
de invoering van de Wet ruimtelijke ordening zijn daarvoor twee mogelijkheden: 

1. Het privaatrechtelijke spoor: de gemeente sluit een exploitatieovereenkomst (zie Bijlage 
3 voor een uitwerking van de inhoud van een exploitatieovereenkomst) met de 
ontwikkelaar(s), waarin afspraken staan over de inhoud van de ontwikkeling, de 
kwaliteitseisen en de financiële aspecten.  

2. Het publiekrechtelijke spoor: de gemeente stelt gelijktijdig met het bestemmingsplan 
een exploitatieplan (zie Bijlage 4 voor een uitwerking van de inhoud van een 
exploitatieplan) vast. In het exploitatieplan staat tenminste het bouwprogramma 
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(inclusief verdeling sociale en vrije sector woningbouw), de civieltechnische werken die 
gerealiseerd moeten worden en het kostenverhaal. Aanvullend hierop kunnen in het 
exploitatieplan eisen worden opgenomen ten aanzien van de kwaliteit van de inrichting 
openbare ruimte, de fasering en uitvoeringsaspecten zoals wijze van aanbesteding. Ook 
worden toetsingscriteria vastgelegd in het exploitatieplan, om bij de bouwaanvraag vast 
te stellen of aan alle eisen wordt voldaan. 

Het privaatrechtelijke spoor biedt meer ruimte voor maatwerk. Ook is geen 
vaststellingsprocedure nodig die onderhevig is aan bezwaar en beroep, wat een vertragende 
werking kan hebben. Daarom geniet dit spoor de voorkeur. Een belangrijke uitzondering hierop 
vormt de situatie waarbij meerdere grondeigenaren onderdeel uitmaken van een ontwikkeling 
en nog niet met al deze partijen een overeenkomst is gesloten. In dat geval is een exploitatieplan 
noodzakelijk.  

Wel vormt het publiekrechtelijke spoor een belangrijke stok achter de deur bij 
onderhandelingen. In de Wro en het Bro (Besluit ruimtelijke ordening) is namelijk vrij precies 
vastgelegd welke kwalitatieve eisen kunnen worden afgedwongen en voor welke zaken 
kostenverhaal mogelijk is. Indien een ontwikkelaar tijdens onderhandelingen niet aan deze 
zaken wil voldoen, dan kan inzichtelijk gemaakt worden dat deze via het publiekrechtelijke 
spoor kunnen worden afgedwongen. Dit kan helpen om overeenstemming te bereiken over de 
minimale eisen die de gemeente mag stellen. Om deze reden is het van belang om de mogelijke 
inhoud van een exploitatieplan en de bijbehorende exploitatieberekening (kostenverhaal) al 
voorafgaand aan een onderhandelingstraject inzichtelijk te maken. 

Met het oog op het voorgaande wordt de volgende beleidsregel voorgesteld: 

In geval van particuliere ontwikkelingen wordt getracht exploitatieovereenkomsten te sluiten 
(privaatrechtelijk spoor). Een exploitatieplan wordt alleen opgesteld wanneer het moet of om de 
locatie-eisen vast te stellen (kan in aanvulling zijn op anterieure overeenkomst). 

In een exploitatieovereenkomst worden minimaal dezelfde kwalitatieve en financiële eisen 
gesteld die ook in een exploitatieplan kunnen worden gesteld. Voorafgaand aan een 
onderhandelingstraject wordt dit inzichtelijk gemaakt. 

Inrichting Openbare Ruimte: zelf doen of laten doen  

Uitgangspunt bij iedere ontwikkeling is dat de gemeente Den Helder eigenaar wordt van de 
openbare ruimte die het plan oplevert. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van de inrichting hiervan. In projecten waar de gemeente zelf bouwrijpe grond levert is de 
gemeente meestal zelf opdrachtgever voor het inrichten van de openbare ruimte. In projecten 
van derden komt het regelmatig voor dat deze derde partij zelf de inrichting van de openbare 
ruimte laat uitvoeren en daarna de grond overdraagt aan de gemeente. Dit ontslaat de gemeente 
echter niet van een aantal verantwoordelijkheden. Zo blijft de gemeente verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van de openbare ruimte na oplevering. Verder zijn de Europese 
aanbestedingsrichtlijnen in veel gevallen ook van toepassing op deze civiele werken. Een derde 
aspect is dat de gemeente de openbare ruimte gaat onderhouden na de oplevering door de 
ontwikkelaar.  

Om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheden moet de gemeente met de ontwikkelaars 
afspraken maken over de inhoud van de civiele werken, de kwaliteit ervan, eventueel de manier 
van aanbesteden, de toetsing van al deze zaken en de oplevering. Aangezien dit steeds vaker 
voorkomt is het nodig om een Leidraad Inrichting Openbare Ruimte te maken en vast te stellen, 
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waarin al deze zaken worden voorgeschreven. Bij contractvorming of het opstellen van een 
exploitatieplan kan hiernaar worden verwezen en hoeven alleen uitzonderingen hierop of 
uitwerkingen hiervan apart te worden vastgelegd. Voor potentiële ontwikkelaars is het voordeel 
van een dergelijk centraal document dat zij van te voren weten waar zij aan toe zijn ten aanzien 
van de inrichting van de openbare ruimte. Een belangrijk aspect betreft ook de afstemming met 
de afdeling van de gemeente die het beheer gaat uitvoeren. Wanneer toegepaste technieken of 
materialen of een hogere kwaliteit dan gebruikelijk zouden leiden tot hogere onderhoudskosten 
dan gebruikelijk, dan moet vooraf worden afgestemd of dit acceptabel is. 

De gemeente Den Helder stelt een Leidraad Inrichting Openbare Ruimte op waarin tenminste 
aandacht wordt besteed aan: 
1. Vaststellen basiskwaliteit van openbare ruimte 
2. Vaststellen toetsingsprocedure om te bepalen of aan kwaliteitseisen wordt voldaan (bijv. 

door toetsing bestek en controle bij oplevering) 
3. Vaststellen wanneer doorleggen van aanbestedingsrichtlijnen aan de orde is 
4. Uitgangspunten bij uitvoering werken (afstemmen met gemeente, informeren van omgeving, 

veiligheidsmaatregelen, etc.) 

5.4 ACTIEVE PRODUCTIE 

Zoals al in eerder in deze nota naar voren kwam speelt actieve productie een minder grote rol in 
het grondbeleid dan in het verleden. Vooral grondverwerving voor nieuwe projecten zal slechts 
in uitzonderingsgevallen voorkomen, bijvoorbeeld als een ontwikkeling een groot 
maatschappelijk rendement heeft en niet door de markt wordt opgepakt.  

Gronduitgifte daarentegen blijft een belangrijk instrument voor de gemeente. Binnen de 
bestaande projecten Julianadorp Oost en Doggerswijk West evenals binnen de niet in exploitatie 
genomen gebieden bezit de gemeente veel grond, die de komende jaren op de markt zal worden 
gebracht. Daarnaast ontstaan nieuwe ontwikkellocaties op de plaats van bestaand gemeentelijk 
vastgoed, dan een nieuwe functie krijgt (bijvoorbeeld bij het afstoten van overbodig geworden 
schoolgebouwen). Ook komt het veel voor dat kleine oppervlaktes openbare ruimte onderdeel 
uitmaken van een ontwikkellocatie en om die reden aan de ontwikkelaar worden verkocht. Het 
uitgiftebeleid blijft daarom een belangrijk instrument binnen het grondbeleid. 

Uitgifte 

Bouwgrond en vastgoedobjecten worden in eerste instantie verkocht en slechts in 
uitzonderingssituaties in erfpacht uitgegeven. Voor erfpacht wordt gekozen als grip op de 
herbestemming van de locatie wenselijk is, maar is ook mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van de 
kopende partij. Op erfpachtovereenkomsten zijn de Algemene Bepalingen voor de uitgifte in 
erfpacht 1997 van toepassing. 
Het erfpachtinstrument kan wellicht een rol spelen in het stimuleren van woningverkoop. 
Vooral voor starters kan dit interessant zijn, omdat een lagere hypotheek nodig is. Wanneer de 
grond wordt uitgegeven in erfpacht betaalt de koper voor het gebruik van de grond een canon. 
Hierdoor hoeft een lager bedrag door de koper gefinancierd te worden.  
 
Met het oog op het voorgaande wordt de volgende beleidsregel voorgesteld: 

Gronduitgifte 
Bij uitgifte van grond wordt in principe gekozen voor verkoop. Alleen in uitzonderingssituaties 
in erfpacht uitgegeven. 
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Grondprijzen 

De uitgangspunten van het grondprijsbeleid zijn geformuleerd in de nota Grondbeleid. De 
uitwerking hiervan is de nota Grondprijzen, waarin voor verschillende categorieën grond wordt 
aangegeven hoe de grondprijs tot stand komt (cq. Welke methodiek daardoor wordt 
gehanteerd). In de jaarlijks vast te stellen Prijzenlijst worden de daadwerkelijke grondprijzen 
geactualiseerd. 
 
In het huidige grondprijsbeleid van de gemeente Den Helder dat is vastgelegd in de nota ╉Grondprijzen にどなど╊ is het uitgangspunt voor de grondprijsbepaling bij woningbouwprojecten 
de grondquote; de gemeente kan hiervan afwijken en een andere methodiek hanteren. Voor 
andere functies geldt een vaste grondprijs. Bij elke gronduitgifte is het uitgangspunt dat een 
marktconforme prijs wordt gehanteerd. Het grondprijsbeleid van de gemeente Den Helder is 
gericht op de grote bouwlocaties maar gronduitgifte blijkt steeds vaker maatwerk te zijn zoals 
de verkoop van bestaande gebouwen, grondverkoop binnen raamwerk van afspraken, kleine 
oppervlaktes openbare ruimte. De huidige nota Grondprijzen is hierop niet goed ingericht en 
moet worden herzien. Voor het grondprijsbeleid gelden de uitgangspunten dat het: 

- transparant, marktconform en inzichtelijk moet zijn; 
- voor iedereen gelijk moet zijn; 
- niet iedere locatie gelijk is dus de prijs per locatie is verschillend; maatwerk is nodig. 

 
Een marktconforme prijs is gebaseerd op een taxatieprijs. Voor kleine stukken grond, waarbij de 
kosten niet in verhouding staan tot de prijs zal een vaste prijs worden gehanteerd.  
Uitzonderingen op een marktconforme prijs zijn situaties waarbij sprake is van grondruil, 
sociale woningbouw, maatschappelijke functies zonder winstoogmerk, etc. In het 
grondprijsbeleid zal het beleid ten aanzien woningbouw, bedrijventerreinen, maatschappelijke 
accommodaties, detailhandel en horeca worden opgenomen. Het grondprijsbeleid ten aanzien 
van standplaatsen en woonwagens is nog niet opgenomen in het beleid en wordt meegenomen 
in op te stellen nota grondprijsbeleid.  
 
Een belangrijk aspect waar in de uitvoering van het grondprijsbeleid regelmatig tegenaan wordt 
gelopen is dat als gevolg van een ontwerp van een gebouw kleine aanpassingen moeten worden 
gedaan aan de eigendomsgrenzen, waarbij openbaar gebied van de gemeente wordt ingeleverd 
ten behoeve van de ontwikkeling en nieuw openbaar gebied wordt terug geleverd. Dit gaat soms 
om kleine oppervlaktes, zeker wanneer het saldo van geleverde en ontvangen grond wordt 
bekeken. De huidige nota Grondprijzen schrijft hier echter impliciet voor dat hiervoor de prijs 
van bouwgrond in rekening wordt gebracht en dat de opgeleverde grond om niet wordt 
ontvangen door de gemeente Den Helder. Dit is wanneer het om kleine oppervlaktes gaat een 
onredelijke situatie, die voor veel discussie zorgt. In de nieuwe nota Grondprijzen zal voor deze 
situatie een nieuwe richtlijn worden opgenomen, waarbij uitruil met gesloten beurs onder 
voorwaarden mogelijk is en kleine oppervlaktes (in de nota nader te definiëren) grond voor een 
vaste prijs worden verkocht. 
 
Met het oog op het voorgaande wordt de volgende beleidsregel voorgesteld: 

Grondprijsbeleid 
Het grondprijsbeleid wordt door de raad vastgesteld in de nota Grondprijzen. De actualisatie van 
de daadwerkelijk gehanteerde prijzen wordt jaarlijks gedaan door vaststelling van de Prijzenlijst 
door het college van B&W. 
 

Het grondprijsbeleid zal binnen één jaar na vaststelling van deze nota Grondbeleid worden 
herzien, waarbij geldt dat het: 

- transparant, marktconform en inzichtelijk moet zijn; 
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- voor iedereen gelijk moet zijn; 
- niet iedere locatie gelijk is dus de prijs per locatie is verschillend; maatwerk is nodig 
- uitzondering op marktconformiteit is mogelijk voor sociale woningbouw, grondruil,                                                      

maatschappelijke functies zonder winstoogmerk, etc. 
- uitruil van openbare ruimte met gesloten beurs onder omstandigheden mogelijk wordt 

gemaakt en verkoop van kleine oppervlaktes openbare ruimte ten behoeve van een 
grotere ontwikkeling voor een vaste prijs geschiedt. 

 
De verkoop van de bouwgrond vindt plaats door middel van het sluiten van een overeenkomst. 
Daarin regelt de gemeente tegen welke prijs, onder welke voorwaarden, met welke bestemming 
en met welke functie zij de grond aan een particulier of een marktpartij wenst te verkopen. De 
inhoud komt in feite overeen met de inhoud van een exploitatieovereenkomst, met dit verschil 
dat bij gronduitgifte ook specifieke voorwaarden kunnen worden opgenomen zoals regels bij 
doorverkoop of een terugkoopregeling. Bouwgrond is grond die technisch en juridisch in 
bouwrijpe staat verkeert.  
 
Staatssteun 

Van belang is om steeds rekening te houden met de beperkingen die er bestaan met betrekking 
tot verlening van staatssteun en andere verplichtingen vanuit de Europese Regelgeving. De 
laatste jaren is veel aandacht geweest voor het verlenen van ongeoorloofde staatssteun door 
gemeenten aan organisaties (vooral woningcorporaties) door het uitgeven van grond bedoeld 
voor sociale woningbouw en maatschappelijke voorzieningen voor een prijs die lager is dan de 
marktprijs. Om geen problemen te krijgen met de Europese regelgeving rondom staatssteun 
moeten de volgende richtlijnen in acht genomen worden: de voorwaarden van verkoop van 
grond en gebouwen wordt als marktconform gezien wanneer een van de volgende procedures 
wordt gevolgd: 

- openbare verkoop aan de hoogste bieder na een voldoende openbaar gemaakte en 
onvoorwaardelijke biedprocedure; 

- verkoop volgens de marktwaarde zoals vastgesteld door een onafhankelijke deskundige 
(taxateur). De taxatie dient te worden uitgebracht vóór verkooponderhandelingen. 

 
Wanneer wordt afgeweken van deze procedures, dan dient de grondtransactie bij de Europese 
Commissie te worden aangemeld om te toetsen of sprake is van ongeoorloofde staatssteun en 
indien dit het geval is, of een minimumvrijstelling kan worden verkregen. Onder voorwaarden en wanneer de staatssteun niet hoger dan ｑ のどど┻どど0 is, is voor diensten van algemeen 
economisch belang namelijk toegestaan om staatssteun te verlenen. 

Met het oog op het voorgaande wordt de volgende beleidsregel voorgesteld: Bij ontwikkelingen waarbij de gemeente grond verkoopt zullen de criteria ╅voorkoming staatssteun╆ in acht worden genomen┻ 
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6 FINANCIEEL 

6.1 GRONDEXPLOITATIES 

Voor de lopende projecten waarin de gemeente zelf producent is van bouwgrond worden 
grondexploitaties gebruikt voor de financiële aansturing. 

Met de ontwikkeling en uitvoering van elk ruimtelijk plan zijn kosten en meestal ook 
opbrengsten gemoeid. Kenmerkend voor deze kosten en opbrengsten is dat zij zich over een 
meerjarige periode (soms wel 20 jaar) voordoen. Daarom moet rekening gehouden worden met 
de tijdswaarde van het geld. Dit betekent dat, onder invloed van onder meer inflatie┸ ｑ な┸- nu een hogere waarde kent dan ｑ な┸- over 20 jaar. Verder speelt rente een rol. Geleend geld kost rente, 
geld in kas levert rente op. De begroting van het te ontwikkelen ruimtelijke plan, waarin de 
kosten en opbrengsten bij elkaar worden gebracht en in de tijd vergelijkbaar worden gemaakt, 
wordt de grondexploitatie genoemd. 

Voor elk plan geldt het uitgangspunt, dat het zichzelf moet kunnen financieren. Dit betekent dat 
de grondopbrengsten, minimaal gelijk dienen te zijn aan de gemeentelijke kosten die met de 
ontwikkeling en realisatie samenhangen. In bepaalde gevallen, en die komen steeds vaker voor, 
zullen de grondopbrengsten ontoereikend zijn. De gemeente kan er voor kiezen een plan te 
realiseren dat niet kostendekkend maar verliesgevend is. Dan zijn er andere redenen, die 
zwaarder wegen dan het beginsel van kostendekkendheid. De gemeenteraad zal bij een dergelijk 
besluit de (ontbrekende) opbrengsten uit andere middelen moeten financieren. De 
gemeenteraad kan echter ook besluiten om het verliesgevende (bestemmings-)plan niet in 
ontwikkeling te nemen. Voor de tekorten op deze plannen kunnen gelden uit de Algemene 
Reserve ter beschikking worden gesteld. Er wordt dan een voorziening getroffen om het tekort 
af te dekken. Wanneer een plan een positief resultaat heeft, dan komt het resultaat ten goede aan 
de Algemene Reserve. Hiermee kunnen dat weer eventuele tekorten worden afgedekt.  

Wanneer een grondexploitatie door de raad is vastgesteld is dit het bindende financiële kader 
voor de ontwikkeling van het plan. De grondexploitatie wordt jaarlijks geactualiseerd en in de 
jaarrekening opnieuw vastgesteld. Naast de verantwoording in het kader van de Planning en 
Control Cyclus (jaarrekening en begroting) wordt jaarlijks inzicht gegeven in de actieve 
grondexploitaties, de prognose voor de komende jaren en inzicht in de niet in exploitatie 
genomen gebieden (niegg) door middel van het MeerJarenPerspectief Grondexploitaties.  

Kunstregeling / cultuur 

In de Kadernota Cultuur Den Helder van september 2007 is opgenomen dat een percentage van 
het budget voor bouwprojecten van infrastructurele aard (wegen, pleinen, viaducten, kaden) 
voor beeldende kunstopdrachten wordt gereserveerd. Het toe te passen percentage is 
afhankelijk van de bouw- of aanneemsom. Deze regeling is niet in tegenspraak met de richtlijnen 
van de grondexploitatiewet, omdat de gemeente Den Helder zelf de grond uitgeeft en dus zelf 
kan bepalen welke kosten tot de grondexploitatie behoren. Wanneer een exploitatieplan moet 
worden opgesteld kunnen deze kosten niet worden opgevoerd, want zij staan niet op de 
kostensoortenlijst. 
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Bovenwijkse voorzieningen 

Bovenwijkse voorzieningen zijn infrastructurele voorzieningen van openbaar nut die voor een 
groter gebied van belang zijn dan voor de wijk waarin deze voorzieningen (deels) gelegen zijn. 
Denk hierbij aan wegen, fietspaden, groenvoorzieningen en bruggen. In 2002 is als beleidslijn door het College vastgesteld dat per mふ uitgegeven bouwgrond een afdracht van ｑね┸のど aan de 
bestemmingsreserve Bovenwijkse Voorzieningen plaatsvindt. Daarnaast is uitgesproken dat de 
bestedingen uit deze bestemmingsreserve zich richten op (boven- en ondergrondse) 
hoofdinfrastructurele werken buiten de directe planbetekenis van een grondexploitatie, maar 
welke wel direct ten goede komen aan de exploitatiegebieden. 

6.2 ONTWIKKELINGEN VAN DERDEN 

Uitgangspunt is dat kostenverhaal plaatsvindt door middel van een exploitatieovereenkomst of 
exploitatieplan. Als (wettelijk vastgesteld) uitgangspunt voor de te verhalen kosten geldt de 
Kostensoortenlijst die bij het Bro is vastgelegd. Per project wordt beoordeeld welke van deze 
kosten door de gemeente worden gemaakt en welke kosten de ontwikkelaar zelf voor zijn 
rekening neemt. Dit wordt vooraf bepaald en geldt als bindend budget bij de ontwikkeling 
(vastgelegd in de exploitatieovereenkomst of het exploitatieplan).  

6.3 MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT 

Hoewel als uitgangspunt in principe geldt dat een ontwikkeling kostendekkend moet zijn en de 
kosten van de gemeente worden goedgemaakt binnen de grondexploitatie (actieve productie) of 
via een exploitatiebijdrage (facilitaire productie) komen toch situaties voor waarin er een 
(groot) maatschappelijk belang is, waardoor financiële bijdrage door gemeente te 
rechtvaardigen is. Als deze bijdrage helpt om de haalbaarheid van het project te verbeteren, of 
om te zorgen dat het project sneller gerealiseerd wordt, dan kan de gemeente besluiten tot een 
bijdrage. 

Een instrument om dit te bepalen is de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse. Hierin worden 
de secundaire effecten van een ontwikkeling in beeld gebracht en gekwantificeerd (dit zijn 
bijvoorbeeld toekomstige besparingen van de gemeente, inkomens- of vermogensstijging van 
omwonenden, effecten op leefbaarheid of gezondheid, etc.). Dit instrument is echter nog niet 
uitontwikkeld en is ingewikkeld en theoretisch van aard. Wanneer hele grote investeringen van 
de gemeente worden gevraagd zou dit instrument kunnen worden ingezet. Voor de meeste 
situaties is dit instrument echter te duur en / of niet geschikt. 

Vooralsnog kan als beleidsregel worden gesteld dat indien een gemeentelijke bijdrage aan een 
ruimtelijke ontwikkeling wordt gevraagd, dit door middel van een kredietaanvraag aan de 
gemeenteraad wordt voorgelegd. Hierbij wordt beargumenteerd in hoeverre een project niet tot 
stand komt zonder deze bijdrage (financiële verkenning van kosten en opbrengsten) en welke 
maatschappelijke neveneffecten het de ontwikkeling heeft. Deze effecten kunnen zijn: 

- De ontwikkeling draagt bij aan de realisatie van de kerndoelen van het ruimtelijk beleid 
zoals geschetst in hoofdstuk 2 van deze nota; 

- De ontwikkeling heeft een breed maatschappelijk belang (positief effect op een grote 
groep inwoners, een buurt of wijk van de stad) 
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- De ontwikkeling heeft een katalysatorwerking op de omgeving, waardoor nieuwe 
ontwikkelingen worden gestimuleerd 

- De ontwikkeling voorziet in een maatschappelijke behoefte waarin niet op een andere 
(kostenefficiëntere) wijze kan worden voorzien 

- Er is breed maatschappelijk draagvlak voor de ontwikkeling 

Wanneer de score op de bovenstaande onderdelen hoog is, dan kan een gemeentelijke bijdrage 
in de ontwikkeling worden vastgesteld. Als de score laag is, dan geldt het uitgangspunt van 
kostendekkendheid. 

De gemeentelijke bijdrage kan bestaan uit: 

- Inzet intern projectbudget (interne kosten gemeente) 
- Tekortsubsidie 
- Inzet beheerbudget voor openbare ruimte 
- Bijdrage in natura (bijv. inbreng grond of gebouwen om niet) 
- Bijdrage verkoopversnellers 

Met het oog op het voorgaande worden de volgende beleidsregels voorgesteld: 

Een financiële bijdrage aan een ruimtelijke ontwikkeling door de gemeente kan worden gegeven als: 

- De ontwikkeling niet tot stand komt zonder de bijdrage, én 

- De ontwikkeling belangrijke neveneffecten heeft met een breed maatschappelijk belang (groter 

gebied of grote groep inwoners). 

6.4 OPZETTEN VAN EEN ONTWIKKELFONDS 

Om meer structuur aan te brengen aan de financiële bijdrages die de gemeente doet aan 
ontwikkelingen met een (hoog) maatschappelijk rendement wordt voorgesteld om een 
ontwikkelfonds op te zetten. Dit fonds (bestemmingsreserve) kan bijvoorbeeld worden gevuld 
met grondopbrengsten uit reguliere grondverkopen, door een eenmalige storting uit de reserves 
of een jaarlijkse aanvulling uit de begroting. Voor de benutting van dit fonds kunnen criteria 
worden vastgelegd om te bepalen of een ontwikkeling in aanmerking komt voor een bijdrage 
door een bepaalde score ten aanzien van maatschappelijk rendement. De bijdrage kan zoals in 
paragraaf 6.3 beschreven zowel bestaan uit een financiële impuls, een bijdrage in natura of de 
inzet van een intern projectbudget.  

De voorwaarden van dit fonds moeten nog nader uitgewerkt, evenals de financiële dekking en 
het mandaat dat het college krijgt om dit fonds aan te wenden. Voorgesteld wordt om dit na 
vaststelling van deze nota op te pakken en binnen een jaar een voorstel aan de raad voor te 
leggen. 

Met het oog op het voorgaande worden de volgende beleidsregels voorgesteld: 

Ontwikkelfonds 

De gemeente zet een ontwikkelfonds op om onrendabele projecten met een (hoog) 
maatschappelijk rendement te subsidiëren. Binnen een jaar na vaststelling van deze nota 
Grondbeleid wordt een voorstel aan de raad voorgelegd ten aanzien van criteria voor inzetten 
van het fonds, financiële dekking en mandatering van het college. 
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Wanneer het ontwikkelfonds is gevormd ontstaan ten aanzien van initiatieven / projecten 
waarin de gemeente wordt gevraagd een faciliterende rol te spelen de volgende drie mogelijke 
uitvoeringsrichtingen (vastgelegd in een klein schema): 

Overigens houdt dit niet automatisch in dat de gemeente aan ieder project met maatschappelijk 
rendement en dat financieel niet rendabel is een bijdrage verleent. Dit wordt zoals hiervoor in 
de beleidsregel gesteld nog nader uitgewerkt en aan de raad voorgelegd. 

FINANCIËLE VERANTWOORDING 

Met deze nota grondbeleid stelt de gemeenteraad een beleidskader vast, waarbinnen het college 
uitvoering kan geven aan de realisatie van ruimtelijke ontwikkelingen. Via de planning & control 
cyclus legt het college verantwoording af over deze uitvoering.  

De centrale documenten hierin zijn de begroting, waarin de raad de financiële kaders stelt, en de 
rekening, waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid. Daarnaast zijn er 
tussentijdse rapportages, waarin bijstelling van de in de begroting gestelde kaders mogelijk is. 
Deze instrumenten moeten voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (artikel 16), 
waarin voorschriften ten aanzien van de verantwoording zijn vastgelegd. 

In de begroting en rekening is de Paragraaf Grondbeleid opgenomen, die de ruimtelijke 
projecten behandelt. In de begroting worden in deze paragraaf de grondexploitaties bijgesteld, 
waarna deze het bindende budget vormen voor de uitvoering van het project. In de rekening 
wordt over de realisatie daarvan verantwoording afgelegd. Als extra informatie brengt de 
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gemeente jaarlijks het MeerjarenPerspectief Grondexploitaties uit, wat een uitgebreidere 
(inhoudelijke en financiële) toelichting biedt dan de paragraaf grondbeleid.   
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7 SAMENVATTING VAN BELEIDSREGELS 

Doelstellingen grondbeleid 

Door middel van het grondbeleid worden de volgende ruimtelijke doelstelling nagestreefd (in 

volgorde van belangrijkheid): 

1. Realiseren van het centrale beleidskader uit Strategische Visie 2020 en Structuurvisie en de 
regionale afspraken met betrekking tot volkshuisvesting  stadshart, Willemsoord, haven; 
2. Afmaken van bestaande projecten die een boekwaarde hebben die moet worden terug 
verdiend  Julianadorp Oost, Doggerswijk West, OS&O-terrein; 
3. Op adequate wijze stimuleren van en omgaan met initiatieven uit de markt, zodat 
ontwikkelingen mogelijk zijn maar niet ten koste gaan van de centrale ruimtelijke doelstellingen 
en de overige eigen projecten. 

 

Gemeentelijke rol 

Bij het starten van nieuwe projecten kiest de gemeente nadrukkelijk welke productierol zij 
verkiest. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: 

a) De nadruk ligt op faciliterende rol en productie door samenwerking om ruimtelijke en overige 
doelstellingen te realiseren (actieve regie) 
b) Geen nieuwe projecten opstarten waarbij de gemeente grond moet aankopen, tenzij er een 
aanmerkelijke financiële winst is te realiseren of er een opgave ten behoeve van het algemeen 
nut is te realiseren die alleen door de gemeente van de grond komt (actieve productie) 

 

Partners 

Voor Zeestad BV geldt: het gemeentelijk vastgoed wordt in de exploitatie van Zeestad ingebracht tegen aankoopwaarde┻ De levering van openbare ruimte aan Zeestad CV【BV gaat ╉om niet╊ 
onder bepaalde voorwaarden. 
 
Voor Luchthaven den Helder BV geldt: indien gemeentelijke gronden worden overgedragen aan 
de luchthaven gebeurd dit tegen een marktconforme grondprijs. 
 
Voor Willemsoord BV geldt: Uitgangspunt is verhuur van de panden tegen een marktconforme 
huurprijs. Indien uit maatschappelijk belang een lagere huurprijs gewenst is, blijft de huurprijs 
wel marktconform maar hier tegenover wordt door de gemeente een subsidie verstrekt. 
Willemsoord zelf zet ingroeihuur in als instrument om de ontwikkeling van het gebied aan te 
jagen. Uitgifte in erfpacht is een optie voor de niet monumentale panden. 
 
Voor Port of Den Helder geldt: Uitgangspunt voor vrijkomende locaties als gevolg van 
verplaatsing van havengebonden bedrijven naar terreinen van de Port of Den Helder is dat de 
gemeente actief zal verkennen wat de herontwikkelmogelijkheden van deze vrijkomende 
locaties zijn. Ten aanzien van aankoop en actieve productie stelt de gemeente zich terughoudend 
op. Alleen wanneer afzetmogelijkheden binnen drie jaar reëel zijn en een sluitende begroting 
kan worden gemaakt wordt aankoop overwogen. 
 
Voor Woningstichting Den Helder geldt: Prestatieafspraken 2012-2015. Uitgangspunt is dat 
gronden en panden tegen een marktconforme waarde worden ingebracht. 
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Ontwikkelstrategie 

In de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie de strategie per project en in totaal uitwerken 
en transparant maken. Dit vraagt om flexibiliteit en een regelmatige bijstelling van beleid en 
uitvoeringsparagraaf. 
 
Als onderdeel van een adequate ontwikkelstrategie moet in elk nieuw project een 
beargumenteerde keuze worden gemaakt over de regierol c.q. productierol die de gemeente Den 
Helder gaat invullen. Deze keuze wordt mede bepaald door het risicoprofiel en geldelijk en 
maatschappelijk voordeel dat is te behalen. 

 
Initiatieven van derden 

De gemeente hanteert een afwegingskader voor de intake van initiatieven van derden, waarmee 
voordat een initiatief in behandeling wordt genomen wordt beoordeeld of het haalbaar is, 
bijdraagt aan de doelstellingen van de gemeente, een meerwaarde vormt voor de ontwikkeling 
van de stad en niet contra productief is ten aanzien van lopende projecten. 
 
De gemeente hanteert centraal vastgelegde uitgangspunten bij zelfrealisatie. Aan iedere 
ontwikkelende partij wordt opgelegd dat zij aan deze uitgangspunten voldoet. De 
uitgangspunten hebben betrekking op de kwaliteit van de ontwikkeling en het kostenverhaal 
door de gemeente. 

Afdwingen randvoorwaarden bij facilitaire productie 

In geval van particuliere ontwikkelingen wordt getracht exploitatieovereenkomsten te sluiten 
(privaatrechtelijk spoor). Een exploitatieplan wordt alleen opgesteld wanneer het moet of om de 
locatie-eisen vast te stellen (kan in aanvulling zijn op anterieure overeenkomst). 
 
In een exploitatieovereenkomst worden minimaal dezelfde kwalitatieve en financiële eisen 
gesteld die ook in een exploitatieplan kunnen worden gesteld. Voorafgaand aan een 
onderhandelingstraject wordt dit inzichtelijk gemaakt. 

 
Inrichting Openbare Ruimte 

De gemeente Den Helder stelt een Leidraad Inrichting Openbare Ruimte op waarin tenminste 
aandacht wordt besteed aan: 
1. Vaststellen basiskwaliteit van openbare ruimte 
2. Vaststellen toetsingsprocedure om te bepalen of aan kwaliteitseisen wordt voldaan (bijv. 

door toetsing bestek en controle bij oplevering) 
3. Vaststellen wanneer doorleggen van aanbestedingsrichtlijnen aan de orde is 
4. Uitgangspunten bij uitvoering werken (afstemmen met gemeente, informeren van omgeving, 

veiligheidsmaatregelen, etc.) 

 
Uitgiftebeleid 

Bij uitgifte van grond wordt in principe gekozen voor verkoop. Alleen in uitzonderingssituaties 
in erfpacht uitgegeven. 

 

Grondprijsbeleid 

Het grondprijsbeleid wordt door de raad vastgesteld in de nota Grondprijzen. De actualisatie van 
de daadwerkelijk gehanteerde prijzen wordt jaarlijks gedaan door vaststelling van de Prijzenlijst 
door het college van B&W. 



Nota Grondbeleid 2013 ‒ Gemeente Den Helder

 
29 

 

 
Het grondprijsbeleid zal binnen één jaar na vaststelling van deze nota Grond- en Vastgoedbeleid 
worden herzien, waarbij geldt dat het: 

- transparant, marktconform en inzichtelijk moet zijn; 
- voor iedereen gelijk moet zijn; 
- niet iedere locatie gelijk is dus de prijs per locatie is verschillend; maatwerk is nodig 
- uitzondering op marktconformiteit is mogelijk voor sociale woningbouw, grondruil,                                                      

maatschappelijke functies zonder winstoogmerk, etc. 
- uitruil van openbare ruimte met gesloten beurs onder omstandigheden mogelijk wordt 

gemaakt en verkoop van kleine oppervlaktes openbare ruimte ten behoeve van een 
grotere ontwikkeling voor een vaste prijs geschiedt. 

 
Staatssteun 

Bij ontwikkelingen waarbij de gemeente grond verkoopt zullen de criteria ╅voorkoming staatssteun╆ in acht worden genomen┻ 
 

Financiële bijdrage aan project 

Een financiële bijdrage aan een ruimtelijke ontwikkeling door de gemeente kan worden gegeven 
als: 
- De ontwikkeling niet tot stand komt zonder de bijdrage 
- De ontwikkeling belangrijke neveneffecten heeft met een breed maatschappelijk belang (groter 
gebied of grote groep inwoners). 

 

Ontwikkelfonds 

De gemeente zet een ontwikkelfonds op om onrendabele projecten met een (hoog) 
maatschappelijk rendement te subsidiëren. Binnen een jaar na vaststelling van deze nota 
Grondbeleid wordt een voorstel aan de raad voorgelegd ten aanzien van criteria voor inzetten 
van het fonds, financiële dekking en mandatering van het college. 
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BIJLAGE 1 CRITERIA BIJ INTAKE INITIATIEVEN VAN DERDEN 

 Wat is de uitstraling van het initiatief: gaat er katalysatorwerking uit van het initiatief?  Past het in de vastgestelde ruimtelijke kaders?  Is er synergie met de ruimtelijke invulling in de omgeving, bijvoorbeeld door het 
wegnemen van milieubelemmeringen?  In welke mate wordt voldaan aan bestuurlijke doelen van de gemeente Den Helder?  In welke mate kan in het project worden ingespeeld op de actualiteit?  Hoe is de marktopname / absorptie van de nieuwe productie? Is het project 
concurrerend met andere in gang gezette projecten of beoogde ontwikkelingen?  Zijn er kansen op subsidie? Is cofinanciering mogelijk of haalbaar?  Zijn er bijzondere mogelijkheden van intensief, dubbel, meervoudig ruimtegebruik?  Is er draagvlak bij de bevolking?  Is de parkeerdruk oplosbaar conform gemeentelijke parkeereis?  Is het project later nog flexibel in te vullen?  Is er nu een gunstig momentum voor dit project?   Is er sprake van duurzame waarde creatie c.q. maatschappelijk rendement? Dit wordt 
nagegaan bij een groter volume (meer dan 10 woningen). 
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BIJLAGE 2 UITGANGSPUNTEN BIJ ZELFREALISATIE 

 Bij contractvorming is steeds uitgangspunt te streven naar ╅maatwerkafspraken╆ die bij 
voorkeur in een anterieure grondexploitatieovereenkomst Wro 6.24.1 met de 
zelfrealisator worden vastgelegd;   De ontwikkelaar respecteert de basisprincipes (ruimtelijk programmatisch kader, 
verstedelijkingsprincipe, ruimtegebruik normering en vormgeving van het parkeren; en 
dergelijke) die in deze gemeentelijke structuurvisie, gebiedsvisie of andere toepasselijke 
structuurvisie zijn vastgelegd, evenals het bouwbesluit en het welstandskader;  De zelfrealisator conformeert zich aan het van toepassing zijnde beleid rond inrichting 
van de openbare ruimte;  De zelfrealisator is bereid om de kosten van grondexploitatie te dragen en is tevens 
bereid tot voorgeschreven bijdragen ruimtelijke ontwikkeling, bijdrage bovenwijkse 
voorzieningen en kosten van planschade;  Een zelfrealisator neemt de hele ontwikkelvlek ter hand; het principe van integrale 
planontwikkeling met vereffening van zoet en zuur is inzet; minimaal is dat de 
initiatiefnemer een ontwikkelplan maakt voor de gehele door de gemeente te definiëren 
vlek;  De zelfrealisator is bereid om vanaf de ontwerpfase de belanghebbenden / omgeving van 
het plan te betrekken bij de planvorming om zoveel mogelijk commitment te creëren en 
weerstand in een vroegtijdig stadium te reduceren;  De zelfrealisator draagt ten principale het ondernemersrisico binnen de ontwikkelvlek 
(ontwikkelt daarom voor eigen rekening en risico);  Er geldt een energieprestatie conform bouwbesluit; de gemeente brengt extra wensen in;   Bij inhuur door de marktpartij van deskundigheid bij de gemeente wordt een 
marktconform tarief in rekening gebracht op basis van een door de gemeente uit te 
brengen offerte; de te maken afspraken worden contractueel vastgelegd.  De gemeente brengt nabijgelegen eigen vrije grondposities (dat wil zeggen waaromtrent 
geen bouwclaim of contractuele afspraken bestaan) onder marktconforme en 
concurrentie stimulerende condities op de markt wanneer het gaat om een totale 
ontwikkelvlek; wanneer het gaat om een grondpositie op een locatie waarbij een of meer 
andere partijen gaan ontwikkelen dan is er bereidheid dat eigendom (met inbegrip van 
bestaande openbare ruimte) in te brengen (tegen een nader vast te stellen 
marktconforme waarde) in de ontwikkeling van die ander.  Nieuwe secundaire en tertiaire openbare ruimte in op of boven de grond in de 
ontwikkelvlek wordt betaald door de ontwikkelaar en na gereedkomen inclusief 
ondergrond om niet overgedragen aan de gemeente;  De gemeente is bereid om middelen uit de gereedschapskist grondbeleid in te zetten ten 
behoeve van de particuliere ontwikkelaar mits dat wettelijk mogelijk is; bij afspraken zal 
steeds een toetsing plaatsvinden op de aspecten van mededinging, aanbesteding van 
werken / diensten en staatssteun. 
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BIJLAGE 3 INHOUD EXPLOITATIEOVEREENKOMSTEN 

Indien het privaatrechtelijk spoor wordt gevolgd om kwalitatieve en financiële eisen vast te 
leggen, dan resulteert dit in een exploitatieovereenkomst. Voor grotere projecten kan dit in twee 
stappen plaatsvinden: eerst een intentieovereenkomst en later een definitieve 
exploitatieovereenkomst (deze kan verschillende namen hebben zoals 
samenwerkingsovereenkomst, anterieure overeenkomst, koop- / realisatieovereenkomst, etc.). 

In een exploitatieovereenkomst worden tenminste de volgende zaken vastgelegd: 

 Bouwprogramma inclusief verdeling sociale sector / vrije sector en een definitie hiervan 
 Inhoud van civieltechnische werken en inrichting openbare ruimte 
 Afspraak wie realisatie van civieltechnische werken en inrichting openbare ruimte 

verzorgt (ontwikkelaar of gemeente) 
 Verplichting gemeente ten aanzien van ruimtelijke procedure(s). Een negatieve uitkomst 

hiervan mag nooit tot een schadeclaim leiden 
 Inbreng van grond en inbrengwaarde (ook kleine oppervlaktes openbare ruimte die 

onderdeel uitmaken van de ontwikkeling) 
 Overdracht om niet van te realiseren openbare ruimte aan gemeente 
 Planning en fasering 
 Ontbindende voorwaarden 
 Einddatum overeenkomst en afspraken over kostenverhaal indien realisatie van het 

programma niet heeft plaatsgevonden 
 Vergoeding van gemeentelijke kosten door ontwikkelaar (richtlijn: kostensoortenlijst bij 

Bro) 
 Toetsingscriteria ten aanzien van programma en andere kwalitatieve eisen 
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BIJLAGE 4 INHOUD EXPLOITATIEPLAN 

Indien het publiekrechtelijk spoor moet worden gevolgd, dan resulteert dit in een 
exploitatieplan. In de Wro / Bro is bepaald wat hierin moet staan, wat hier optioneel in wordt 
opgenomen en welke kosten via de exploitatiebijdrage mogen worden verhaald.  

Het exploitatieplan wordt gelijktijdig met het bestemmingsplan vastgesteld door de 
gemeenteraad. Tegen deze vaststelling en de inhoud van het exploitatieplan is bezwaar en 
beroep mogelijk. Dit kan een vertragende werking hebben op de uitvoering van het project.  

Vervolgens dient een exploitatieplan jaarlijks te worden herzien. Wanneer het volledig is 
gerealiseerd dient een eindafrekening plaats te vinden, waarin eventueel te veel betaalde 
exploitatiebijdrages worden terug betaald. 

De toetsing of een bouwplan aan het exploitatieplan voldoet en de inning van de 
exploitatiebijdrage vindt plaats bij de behandeling van de bouwaanvraag. In het exploitatieplan 
dienen daarom toetsingscriteria te worden opgenomen om de gestelde eisen te kunnen toetsen. 
De ontwikkelaar geeft bij de bouwaanvraag aan hoe hij aan de toetsingscriteria denkt te voldoen. 
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