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Gevraagd besluit: 

De raad stelt de Nota Grondbeleid 2013 vast. 

 

Publiekssamenvatting 

 

In verband met veranderingen in het speelveld van de ruimtelijke ontwikkelingen is het van belang het 

grondbeleid te actualiseren. Meer dan in het verleden moet de gemeente zich bewust zijn van haar rol in 

ontwikkelprojecten (en deze rol ook bewust kiezen). Initiatieven door derden nemen toe in belang en in verband 

daarmee moeten bepaalde instrumenten worden ontwikkeld en ingezet om te zorgen dat deze initiatieven 

bijdragen aan de ontwikkeling van de stad. Om initiatieven te stimuleren die van grote maatschappelijke waarde 

zijn, maar een financieel tekort kennen, wordt voorgesteld om een ontwikkelfonds te vormen, waaruit onder 

duidelijke voorwaarden een bijdrage kan worden geleverd aan deze ontwikkelingen met een groot 

maatschappelijk rendement maar een financieel tekort. 

 

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 crisis 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 vragen van de gemeente om haar grondbeleid te herijken en aan te passen aan de 

uitdagingen waar de gemeente zich heden ten dage voor ziet gesteld, wanneer het gaat om het realiseren van 

ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

 

Het grondbeleid heeft tot doel om de door de gemeente bepaalde doelstellingen ten aanzien van ruimtelijke 

ontwikkelingen te realiseren. Het maatschappelijk resultaat van het vaststellen van de Nota Grondbeleid 2013 is 

dat dit op een effectieve, maar ook transparante en realistische manier gebeurt. 

 

Kader 

 

Nota Grond- en Vastgoedbeleid 2009-2012 

 

Argumenten 

 

Zoals in de nota te lezen is hebben zich in het ‘speelveld’ van het gemeentelijke grondbeleid belangrijke 

veranderingen voor gedaan: de economische crisis heeft grote gevolgen, de invoering van de Wro heeft nieuwe 

instrumenten opgeleverd en de rolverdeling van de partijen die betrokken zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen is 

aam het veranderen. Deze veranderingen vragen om een nieuwe oriëntatie op het grondbeleid. 

 

Een eerste belangrijke verandering ten opzichte van het vroegere grondbeleid is dat de gemeente zich sterk 

bewust moet zijn (en moet kiezen) hoe zij haar rol oppakt in ruimtelijke ontwikkelingen. Als beleidsregel worden 

in verband hiermee voorgesteld om de nadruk op facilitaire productie en productie door samenwerking te leggen 
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en geen nieuwe projecten op te starten waarin de gemeente grond moet aankopen, tenzij er een aanmerkelijke 

financiële winst is te behalen of er een opgave ten behoeve van het algemeen nut is te realiseren die alleen 

door de gemeente van de grond komt. Deze beleidsregel wordt voorgesteld om het te lopen risico te beperken. 

 

Een andere belangrijke verandering ten opzichte van het vroegere grondbeleid is dat door de gemeente op een 

meer gestructureerde manier omgegaan moet worden met enerzijds het stimuleren van initiatieven van derden 

en anderzijds de intake en begeleiding van initiatieven van derden. In de nota wordt als beleidsregel bepaald 

dat hierbij bij voorkeur het privaatrechtelijke spoor wordt gevolgd om afspraken met deze ontwikkelaars vast te 

leggen. Reden hiervoor is dat dit meer gelegenheid tot maatwerk biedt en dat samenwerking met marktpartijen 

daardoor beter te realiseren.   

 

Verder wordt ten aanzien van het omgaan met initiatieven van derden als beleidsregel voorgesteld dat de 

gemeente een afwegingskader gaat ontwikkelen en vaststellen, dat gebruik gaat worden te bepalen of de 

gemeente wel of niet wil meewerken aan een initiatief. Argumenten hiervoor is dat ten eerste bij ieder 

voorgesteld plan gekeken moet worden of het iets toevoegt aan de stad, of het haalbaar is en of het niet 

dusdanig concurrerend met bestaande plannen is dat het deze in hoge mate frustreert. Ten tweede is een 

afwegingskader van belang om transparant, duidelijk en voor iedere initiatiefnemer op gelijke wijze te werk te 

kunnen gaan bij deze beoordeling. 

 

Een laatste belangrijke wijziging ten aanzien van het vorige beleid is dat in veel grotere mate en meer expliciet 

aandacht moet worden besteed aan maatschappelijk rendement. Als een ontwikkeling veel toegevoegde 

waarde heeft, dan kan overwogen worden om als gemeente hier geld in te steken. Zeker wanneer de 

ontwikkeling zonder een dergelijke bijdrage niet tot stand zou komen. Dit is een verandering ten opzichte van 

het uitgangspunt dat ontwikkelen altijd voor de gemeente kostenneutraal moet gebeuren.  

 

Om in de toekomst ook een instrument te hebben dat dergelijke bijdrages mogelijk maakt en tegelijk het 

maatschappelijk rendement concreter in beeld brengt, wordt als laatste beleidsregel voorgesteld om binnen een 

jaar een ontwikkelfonds te vormen met daarbij criteria wanneer dit fonds wordt ingezet en hoe het wordt gevuld. 

Argument voor deze beleidsregel is dat de vaststelling dat ‘ontwikkelen geld mag kosten’ ofwel een loze belofte 
is (als er geen geld is), of tot hele ingewikkelde discussies leidt (als er geen duidelijke criteria zijn voor de inzet 

ervan). 

 

Punt van uitwerking hierbij is nog hoe dit fonds van middelen wordt voorzien. Suggesties die het college hierbij 

heeft zijn het inzetten van (het restant van) de WVG-reserve, of het inzetten van (een deel van) de winst die 

wordt gemaakt op incidentele grond- en vastgoedverkopen. Dit aspect wordt meegenomen bij de uitwerking van 

het voorstel om een ontwikkelfonds op te zetten. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

 

Het voorstel is referendabel. Het grondbeleid vormt het instrumentarium om de beleidsdoelstellingen op gebied 

van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, milieu, duurzaamheid, financiën, etc. te realiseren. Deze 

beleidsdoelstellingen worden vastgelegd in beleidsnota’s, welke het belang van de burger direct raken en 

daarom in aanmerking kunnen komen voor een referendum. Het grondbeleid geeft aan op welke manier de 

gemeente deze beleidsdoelstellingen tot uitvoer wil brengen en is daarom minder interessant om in een 

referendum aan de burgers voor te leggen. 

 

Met de belangrijkste deelnemingen van de gemeente en partners in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad 

(Zeestad, Den Helder Airport, Woningstichting Den Helder, Port of Den Helder en Willemsoord) zijn 

oriënterende gesprekken gevoerd bij het opstellen van deze nota. Na gereed komen van het concept is dit 

verspreid onder deze gesprekspartners. Daar zijn enkel instemmende reacties op gekomen. Hieruit valt af te 

leiden dat het draagvlak bij deze organisaties aanwezig is.  

 

Daarnaast is voorafgaand aan het schrijven van deze nota een opiniërende discussie met de raadscommissie 

Bestuur en Middelen gehouden. De conclusies daarvan zijn vertaald in deze nota. Deze conclusies waren: 

 

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 
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Financiële consequenties 

 

Uit de nota komen geen directe financiële consequenties voort. De indirecte gevolgen van het voeren van een 

aangepast beleid komen tot uitdrukking in specifieke projecten of beleidsinstrumenten, waarvoor aparte 

besluitvormingstrajecten gelden. Voor het oprichten en vullen van een ontwikkelfonds zal een apart voorstel aan 

uw raad worden aangeboden. 

 

Communicatie 

 

De nota zal worden opgenomen op de gemeentelijke website en door een ieder op te vragen zijn. 

 

 

Realisatie 

 

Na vaststelling van de nota door de raad treedt het nieuwe beleid in werking. Op enkele onderdelen wordt 

vervolgens een nadere uitwerking gevraagd aan het college (zie beleidsregels), welke in sommige gevallen 

door het college en in andere gevallen door de raad worden vastgesteld. 

 

 

Den Helder, 25 juni 2013. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Philip Salm  
  

 


