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In de Commissie Bestuur en Middelen van 9 september 2013 is de Nota Grondbeleid 2013 behandeld. In 

deze vergadering werd na stemming besloten om het voorstel aan te houden tot een volgende 

vergadering.  

 

De opmerkingen van de Commissie zijn gehoord en dit heeft geleid tot aanpassingen aan de Nota 

Grondbeleid die in deze memo worden weergegeven. Tevens wordt er toelichting gegeven op twee punten 

die in de opmerkingen van de Commissie meerdere keren naar voren kwamen.   

 

Het belang van het vaststellen van de nieuwe nota 

Vaststelling van deze nieuwe Nota Grondbeleid wordt noodzakelijk geacht omdat de kaders van de oude 

nota uit 2008 niet meer van toepassing zijn, gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de 

veranderingen die dat tot gevolg heeft (gehad). De vorige nota grondbeleid was vooral gericht op het 

actieve grondbeleid (aan- en verkoop van grond). Hierbij was een belangrijk accent aangebracht ten 

aanzien van winstgevendheid van het grondbedrijf. Er zijn echter nieuwe kaders nodig om het grondbeleid 

uit te kunnen voeren. Ontwikkelen levert niet altijd meer geld op en de gemeente heeft nieuwe 

instrumenten nodig bij de faciliterende rol die zij speelt bij initiatieven uit de markt. Deze kaders en 

instrumenten biedt de Nota Grondbeleid 2013. 

 

Gehanteerde uitgangspunten en kaders 

Voor het opstellen van de nota zijn de bestaande vastgestelde kaders uit de omgeving als gegeven 

beschouwd. Het grondbeleid is ondersteunend aan de ruimtelijke doelstellingen van de gemeente. 

Wanneer deze doelstellingen opnieuw worden bepaald en vastgesteld zal de wijze waarop het grondbeleid 

wordt gevoerd hetzelfde kunnen blijven maar dan wel ondersteunend aan de nieuwe doelstellingen. De 

Nota Grondbeleid gaat dan ook niét over de inhoud van de kaders zoals vastgelegd in de Strategische 

Visie en de structuurvisie.  

Het grondbeleid gaat ook niet over de verhouding koopwoningen en sociale woningen welke zijn 

vastgelegd in de regionale woningbouwafspraken. Deze zijn vastgesteld in het Regionaal Actie 

Programma Kop van Noord Holland en als uitvloeisel hiervan zijn prestatieafspraken met Woningstichting 

Den Helder gesloten. Deze kaders vormen wel de context waarbinnen het grondbeleid zich bevindt en 

worden daarom ook genoemd in de Nota Grondbeleid. 

 

Ontwikkelfonds 

Ten aanzien van het ontwikkelfonds zoals opgenomen in de nota die 9 september in de Commissie is 

behandeld zijn wijzigingen aangebracht. In de nota was op bladzijde 24 een paragraaf 6.4 opgenomen 

‘opzetten van een ontwikkelfonds’. Deze paragraaf is in de aangepaste nota verwijderd en in paragraaf 6.3 

is een nieuw voorstel opgenomen die ook is toegevoegd aan de beleidsregel van paragraaf 6.3. 

 

Het was: 

Paragraaf 6.4 had de volgende inhoud (en is dus verwijderd): 

 

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. 

 

Het is geworden: 

Paragraaf 6.3 heeft de volgende inhoud gekregen (tekst vet gedrukt = toevoeging): 

 
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. Dit is de huidige manier van werken. Of dit gezien de huidige ontwikkelingen en naar de 

toekomst toe, waarin een meer stimulerende rol van gemeenten nodig is om maatschappelijke 

ontwikkelingen mogelijk te maken, de meest wenselijke werkwijze is, is de vraag. Wellicht is het 

wenselijk om een ontwikkelfonds (reserve/voorziening) op te richten indien dit meer mogelijkheden 

biedt om financiële bijdragen vooraf en achteraf meer transparant en gestructureerd te maken. 

Voorgesteld wordt om binnen een jaar na vaststelling van deze nota een voorstel aan de raad voor 

te leggen waarin de voor- en nadelen worden afgewogen van een gemeentelijke bijdrage uit de 

algemene middelen of uit een nog op te zetten ontwikkelfonds.   

Voordat een gemeentelijke bijdrage aan een project wordt gegeven moet worden beargumenteerd in 

hoeverre een project niet tot stand komt zonder deze bijdrage (financiële verkenning van kosten en 

opbrengsten) en welke maatschappelijke neveneffecten 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) 

- 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). 

Binnen een jaar na vaststelling van deze nota Grondbeleid wordt een voorstel aan de raad 

voorgelegd waarin de voor- en nadelen van financiering uit de algemene middelen dan wel uit een 

ontwikkelfonds worden afgewogen. De voorwaarden voor het verkrijgen van een gemeentelijke 

bijdrage zullen hierin ook worden uitgewerkt. 

Deze aanpassing betekent dat de wijze waarop de gemeente een financiële bijdrage kan doen aan 

projecten nu niet in deze nota wordt vastgelegd, maar dat hiervoor door middel van een voorstel binnen 

een jaar na vaststelling van de nota uitdrukkelijk goedkeuring aan de raad wordt gevraagd. De financiële 

bijdrage kan uit de algemene middelen komen zoals het nu gaat of uit een nog op te zetten ontwikkelfonds.  

De voor- en nadelen zullen in beeld worden gebracht en daarnaast ook de rollen van raad en college en 

de spelregels.  

 

 

 

 


