
 

 

NOTA GRONDBELEID 

2012 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota grondbeleid Gemeente Katwijk 
 

pagina 1 
 

Inhoud 

Samenvatting 3 

1. Inleiding 7 

2. Doel en inhoud Nota Grondbeleid 8 

2.1 Doelstelling grondbeleid  8 

2.2 Onderdelen Paragraaf Grondbeleid  8 

2.3 Nota Grondbeleid en dualisme  8 

3. Gemeentelijk beleid en relevante wetgeving 10 

3.1 Gemeentelijk ruimtelijk beleid en volkshuisvesting  10 

3.1.1 Brede Structuur Visie Verdiept 10 

3.1.2 Woonvisie 10 

3.1.3 Werken en economie 11 

3.2 Overige gemeentelijke beleidsvelden  11 

3.2.1 Inrichting openbare ruimte 11 

3.2.2 Financiën 11 

3.2.3 Accommodatiebeleid 12 

3.2.4 Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 13 

3.3 Landelijke en Europese regelgeving  13 

3.3.1 Staatssteun 13 

3.3.2 Aanbesteding 14 

3.3.3 Crisis en herstelwet (Chw) 15 

3.3.4 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 16 

3.3.5 Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) 16 

4. Vormen van Grondbeleid 17 

4.1 Ontwikkelingen binnen het grondbeleid  17 

4.2 Actief grondbeleid  18 

4.3 Facilitair grondbeleid  19 

4.4 Publiek-private samenwerking  19 

4.5 Keuze grondbeleid gemeente Katwijk  20 

5. Instrumenten grondbeleid en beleid bij aan- en verkopen 28 

5.1.1 Minnelijke verwerving 29 

5.1.2 Onteigening 29 

5.1.3 Gemeentelijk voorkeursrecht 30 

5.1.4 Strategische en anticiperende aankopen 30 

5.1.5 Waardebepaling bij verwerving 32 

5.2 Beleidsregels rondom afstoten van vastgoed in tijdelijk beheer  33 

5.3 Grondprijsbeleid  35 

5.3.1 Centrale principes 35 

5.3.2 Prijsvorming en waardebepaling 35 

5.3.3 Sociale woningbouw 39 

 5.3.4 Maatschappelijk Gebonden Eigendom 40 

5.3.5 Maatschappelijke objecten, scholen en welzijnsgebouwen 41 

5.3.6 bedrijfsterreinen 42 



Nota grondbeleid Gemeente Katwijk 
 

pagina 2 
 

5.4 Gronduitgifte  42 

5.4.1 Eigendom 42 

5.4.2 Erfpacht 43 

6. Faciliterend grondbeleid 45 

6.1 Afdeling grondexploitatie Wet ruimtelijke ordening  45 

6.2 Bestemmingsplan  47 

6.3 Anterieure en posterieure overeenkomsten  47 

6.4 Baatbelasting  47 

6.5 Planschade  48 

6.6 Gemeentelijke exploitatieverordening  48 

7. Financiën 49 

7.1 Complexindeling  49 

7.1.1 Complex Niet In Exploitatie Genomen Gronden 50 

7.1.2 Complex Bouwgrond In Exploitatie 50 

7.1.3 Complex Bijzondere Exploitaties 51 

7.1.4 Complex Strategische Gronden En Objecten 51 

7.1.5 Af te sluiten complexen 51 

7.2 Criteria activeren en sluiten van grondexploitaties  52 

7.3 Parameters  52 

7.4 Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG)  53 

7.5 Extra tussentijdse informatievoorziening gemeenteraad  53 

7.6 Majeure afwijkingen binnen grondexploitaties  53 

7.8 Verlies- en winstnemingen  56 

7.9 Reserves en voorzieningen  57 

7.9.1 Reserve Grondexploitaties 57 

7.9.2 Reserve Voorzienbare Verliezen 58 

7.9.3 Voorziening Nog Uit Te Voeren Werken 58 

7.10 Bijdragen aan en afdrachten ten laste van grondexploitaties  58 

7.10.1 Voorziening Bovenwijkse Voorzieningen 58 

7.10.2 Afdracht Brede Structuur Visie Verdiept 58 

7.10.3 Afdracht Kunstaankopen 59 

7.11 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 59 

8. Organisatie 62 

8.1 Procedures en rollen  62 

8.2 Programmerings- en monitoringsinstrumentarium  62 

8.3.1 Besluitvorming 62 

8.3.2 Administratieve organisatie 63 

 
 
 
 
 
 

Bijlage: overzicht wijzigingen ten opzichte van Nota grondbeleid 2008 



Nota grondbeleid Gemeente Katwijk 

pagina 3 

Samenvatting 
 
Aanleiding voor de actualisatie van de nota grondbeleid 
In de financiële verordening gemeente Katwijk 2009, welke is gebaseerd op artikel 212 van de 
Gemeentewet, is bepaald dat het college eens per vier jaar een nota grondbeleid ter behande-
ling en vaststelling aan de gemeenteraad aanbiedt. In de voorliggende nota wordt het 
grondbeleid van de gemeente Katwijk geactualiseerd en voor de komende jaren vastgelegd. In 
deze nota worden die onderdelen welke in het Besluit begroting en verantwoording provincies 
en gemeenten (BBV) verplicht worden gesteld aan de paragraaf grondbeleid bij de programma-
begroting in een breder kader behandeld. Doel van deze samenvatting is het kort weergeven 
van de belangrijkste thema’s en de beleidskeuzes die de gemeente heeft gemaakt over grond-
beleid. Door verslechtering van de marktomstandigheden en een toename van 
publiekrechtelijke sturingsinstrumenten is het werkterrein van het grondbeleid sterk veranderd. 
Tot enkele jaren geleden betrof de uitvoering van het grondbeleid vooral privaatrechtelijke con-
tractvorming en het opstellen van gemeentelijke grondexploitatieberekeningen voor omvangrijke 
gebieden en programma’s. Op dit moment is een beweging gaande waarin de schaal van ge-
biedsontwikkelingsprojecten wordt verkleind. De realisatie van deelplannen wordt hierdoor wel 
verkort, maar de totale tijd om een gebied tot ontwikkeling te brengen neemt wel toe. Tegelijker-
tijd nemen de financiële middelen bij overheid, marktpartijen en consumenten af. Het belang 
van maatwerk, creativiteit en onderhandelingen bij de uitvoering van het grondbeleid neemt 
daardoor toe. De gemeente moet, meer dan voorheen, in een zeer vroeg stadium van projecten 
en initiatieven een zorgvuldige analyse maken van het in te zetten beleidinstrumentarium en de 
mogelijkheden en wenselijkheid van gemeentelijke regievoering. 
 
Marktontwikkelingen 
De vastgoedmarkt bevindt zich al enige jaren in een crisis. Al ruim twee jaar dalen de prijzen 
van koopwoningen in Nederland en tevens daalt het aantal verkochte woningen. In het eerste 
kwartaal van 2012 bedroeg de gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning bij 
een NVM makelaar 215.000 euro, dit is het laagste bedrag sinds de financiële crisis in 2008. De 
prijsdaling is volgens de NVM vooral te wijten aan onzekerheid onder consumenten, de oplo-
pende werkloosheid, een daling van het besteedbaar inkomen en de afnemende leencapaciteit 
van huishoudens. Door het uitblijven van vraag leidt stagnatie in de woningbouw tot verliezen 
op lopende grondexploitaties. Veel gemeenten stellen zich de vraag of projecten moeten wor-
den getemporiseerd of stopgezet. Financiële instellingen hebben de eisen voor hypotheken en 
kredietverstrekking aangescherpt. De consument is voorzichtiger waardoor woningen langer te 
koop staan, de woningverkoop daalt, woningprijzen onder druk staan en ook de afzet van 
nieuwbouwwoningen stagneert. Ontwikkelaars krijgen hun projecten steeds moeilijker gefinan-
cierd. Voor de nieuwbouwmarkt geldt, meer dan voorheen, dat voor iedere nieuw te bouwen 
woning er aantoonbare vraag in de markt moet zijn. De verhoging van de BTW van 19 naar 
21%, welke is ingegaan per 1 oktober 2012, zal relatief ongunstig uitpakken voor de nieuwbouw 
zodat het perspectief voor de nieuwbouwmarkt en daarvan afgeleid de gemeentelijke bouw-
grondexploitatie de komende jaren naar verwachting nog minder gunstig zal zijn. Samengevat 
is de boodschap dat aanwezige woningbehoefte zich slechts ten dele vertaalt in reële vraag 
naar woningen en bouwgrond. Daarmee neemt het belang van een zorgvuldige grondbeleids-
keuze en risicomanagement toe. Dit heeft alles heeft tot gevolg dat de beleidsvoorkeur voor een 
actief gemeentelijk grondbeleid niet langer vanzelfsprekend is. In plaats van een generiek be-
leid zal in de toekomst aan de hand van  een beslisboom per project een afweging worden 
gemaakt welk type grondbeleid het beste kan worden toegepast en welke samenwerkingsvorm 
daarbij hoort. 
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Ruimtelijk beleid en Woonvisie 
Het ruimtelijk beleid is gebaseerd op de Brede Structuurvisie, waarvan de laatste wijziging als 
Brede Structuurvisie Verdiept op 15 april 2010 is vastgesteld. De huidige economische crisis 
maakt het noodzakelijk om kritisch te kijken naar de aantallen nieuw te bouwen woningen in de 
komende jaren. Het is een feit dat veel prognoses uit het verleden in het licht van de huidige 
marktsituatie neerwaartse bijstelling behoeven. Het grondbeleid volgt het gemeentelijk volks-
huisvestings- en ruimtelijk beleid. Bij de Woonvisie 2012-2017, die ultimo 2012 ter vaststelling 
aan de gemeenteraad zal worden aangeboden, zal met name dit aspect van het uitvoerings-
programma van de Brede Structuurvisie behoorlijk worden aangepast. Ook particuliere 
grondexploitaties zullen kritisch worden getoetst aan de woonvisie. Waar nodig en mogelijk 
worden deze projecten getemporiseerd of zal de gemeente haar voorgenomen planologische 
medewerking intrekken voor zover er nog geen onomkeerbare besluiten zijn genomen. Een 
herijking van de woonvisie heeft gevolgen voor de uitvoering van het grondbeleid. Zo moet als 
gevolg van de prioritering van projecten de toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten 
en de Onteigeningswet (opnieuw) tegen het licht worden gehouden. 
Op het gebied van werken en economie wordt  concentratie van gemengde bedrijvigheid in de 
noordflank van de gemeente beoogd. De bestaande bedrijventerreinen zullen daarbij worden 
gerevitaliseerd en geoptimaliseerd. Verder zal sprake zijn van verdichting van de glastuinbouw 
en agribusiness in Rijnsburg. Maar ook de vraag naar bedrijfsterreinen is teruggevallen. 
Waar dit nodig blijkt kan bij lopende projecten een pas op de plaats worden gemaakt door com-
plexen om te zetten en gronden af te waarderen van Bouwgrond In Exploitatie naar Niet In 
Exploitatie Genomen Grond.  
 
Terugblik op het grondbeleid 2008 – 2012 
Na de vaststelling van de nota grondbeleid 2008 heeft de ontwikkeling op dit gebied niet stilge-
staan. Sinds de vaststelling van de nota zijn de volgende zaken aan de orde geweest. 
• In 2009 is nader invulling gegeven aan de actieve informatieplicht van het college ten aan-

zien van majeure afwijkingen bij grondexploitaties. Bepaald is daarbij dat een (tussen 
afwijkingen in de kosten en afwijkingen in de opbrengsten) gesaldeerde afwijking tussen-
tijds moet worden gemeld als deze groter is dan 10% van het saldo van de begrote 
investeringen (inclusief verwervingen) van een grondexploitatie, voor zover deze afwijking 
meer bedraagt dan 25% van de omvang van de Reserve Grondexploitaties. In deze nota 
grondbeleid wordt deze regel geactualiseerd en wordt een vast drempelbedrag voorgesteld 
van € 500.000,-- na saldering van positieve en negatieve afwijkingen.   

• Ter aanvulling op de nota grondbeleid 2008 en op verzoek van de gemeenteraad is een 
overzicht gemaakt van de rolverdeling tussen het college van B&W en de gemeenteraad.  

• In 2009 is een onderzoek gedaan naar de gewenste professionalisering van het grondbe-
drijf. Uit dit onderzoek bleek dat er zonder ingrijpende wijzigingen van toekomstscenario’s 
geen directe aanleiding is om de huidige structuur of organisatie van grondzaken te veran-
deren door deze meer op afstand van de gemeentelijke organisatie te plaatsen. Daarbij is 
geadviseerd om door te gaan met de al ingeslagen weg van professionalisering van de 
functie grondzaken.  

• De rekenkamercommissie heeft in 2010 onderzoek gedaan naar de eerste fase van de 
herontwikkeling van het Havengebied. Er is geconcludeerd dat het aan een kader ontbreekt 
om te beoordelen of voor een project samenwerking met een marktpartij moet worden ge-
zocht. Er zijn aanbevelingen gedaan om de verdeling van zeggenschap, risico’s, lasten en 
baten van grondexploitaties bij PPS- constructies tussen de gemeente en marktpartijen te 
verbeteren. Gezien de markontwikkelingen en spreiding van risico’s ligt in plaats van een 
generiek actief grondbeleid een mengvorm meer voor de hand. De keuze voor het te voe-
ren grondbeleid wordt afgewogen aan de hand van een aantal factoren in relatie tot de 
locatie specifieke situatie. Hierbij wordt telkens een afweging gemaakt tussen de door de 
gemeente gewenste regierol en de productierol en het inherente ondernemersrisico. 
Deze aanbevelingen worden in deze nota verwerkt in hoofdstuk vier waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een beslisboom. 

• In 2010 is de Nota Kostenverhaal Gemeente Katwijk vastgesteld. Met deze nota is toepas-
sing gegeven aan de met de Wet ruimtelijke ordening gegeven mogelijkheden voor verhaal 
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van bovenwijkse en bovenplanse kosten alsmede bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen 
bij particuliere grondexploitaties. Verder wordt in deze nota inzicht gegeven in de investe-
ringen die voor kostenverhaal in aanmerking komen, de omvang en fasering hiervan en de 
wijze waarop deze worden gedekt. 
 

• In  2011 is, ter voorbereiding op deze actualisatie van de nota grondbeleid, een quickscan 
uitgevoerd naar de effectiviteit van het huidige grondbeleid. Hieruit is gebleken dat de hui-
dige opzet van het grondbeleid op hoofdlijnen adequaat is. Aanbevolen is onder meer om in 
de nota grondbeleid te verduidelijken op welke wijze de gemeente haar keuze voor het te 
voeren grondbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingsprojecten maakt. Deze aanbeveling sluit aan 
bij de aanbevelingen van de rekenkamercommissie naar aanleiding van het uitgevoerde 
onderzoek naar het project Haven fase 1. 

• Bij de vaststelling van het MPG 2011 is besloten om afdrachten aan reserves en voorzie-
ningen (zoals de voorziening bovenwijks en reserve BSI) alleen te doen bij 
grondexploitaties met een positief exploitatiesaldo.  

• Bij de vaststelling van het MPG 2012 is besloten om het beleid ten aanzien van voorzienin-
gen voor verlieslatende grondexploitaties aan te passen. Voor grondexploitaties met een 
verwacht verlies is de boekwaarde direct gecorrigeerd (afgewaardeerd) tot het niveau 
waarop het eindresultaat € 0,- is. Het gevolg hiervan is dat er geen verliesvoorzieningen 
meer hoeven worden aangehouden.  

 
Startnotitie  
In deze nota grondbeleid wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen en thema’s 
welke bij vaststelling van de startnotitie door de Gemeenteraad aan het college zijn meegege-
ven: 

� de aanbevelingen uit de Quickscan Grondbeleid Katwijk;  
� uitgifte van bouwkavels in erfpacht; 
� kaderstelling voor samenwerking met marktpartijen; 
� afstemming met de Woonvisie; 
� voorwaarden waaronder grond voor sociale woningbouw wordt uitgegeven; 
� afdrachten ten behoeve van reserves en voorzieningen; 
� eventuele uitbreiding van MGE constructies naar het duurdere segment. 
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Uitgifte van bouwgrond in erfpacht 
Als gevolg van de economische omstandigheden en striktere hypotheekregels van banken is 
het voor kopers van woningen lastiger geworden een hypothecaire lening af te sluiten. Uitgifte 
van bouwkavels in erfpacht kan een oplossing zijn om de financieringsruimte van woonconsu-
menten te vergroten. Voor de erfpachter kan erfpacht een verruiming van de leencapaciteit 
betekenen waardoor hij eerder in staat is financiering te verkrijgen. De gemeente staat niet on-
welwillend tegenover erfpacht en wil, onder condities, medewerking verlenen aan 
erfpachtconstructies wanneer dit voor kopers leidt tot betere kansen op de woningmarkt. De 
gemeente zal zelf geen initiatieven initiëren. 
 
Uitbreiding MGE constructies naar het hogere marktsegment 
De gemeente wil een bijdrage leveren aan de doorstroming van de huurmarkt naar de koop-
markt. Dit betekent dat de gemeente bij gronduitgifte ten behoeve van maatschappelijk 
gebonden eigendom en Koopgarant uitgaat van een maximale woningwaarde van € 250.000,-. 
 
Afstoten en behouden van gemeentelijk vastgoed 
In deze nota worden beleidsregels voor het afstoten of behouden van gemeentelijk vastgoed 
geïntroduceerd. Daarmee kunnen werkprocessen en verkoopbeslissingen die in relatie staan tot 
verschillende beleidsgebieden beter op elkaar worden afgestemd. Dit betekent dat – zo moge-
lijk– jaarlijks het gemeentelijk ontwikkelingsvastgoed en overig buiten gebruik te stellen 
gemeentelijk vastgoed wordt beoordeeld op basis van het criterium strategisch belang voor de 
gemeente. De totale beheerportefeuille wordt daarbij verdeeld in strategisch ontwikkelingsvast-
goed (te behouden) en af te stoten vastgoed. Het college van B&W kan vervolgens besluiten tot 
verkoop.  Met oog op de regels over staatssteun vindt verkoop plaats tegen marktconforme 
voorwaarden en prijs op basis van taxatie of door middel van inschrijving.  
 
Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties en informatievoorziening  
Naast de begroting en de jaarrekening is het MPG het belangrijkste rapportage en verantwoor-
dingsinstrument voor de grondexploitaties. Het MPG geeft inzicht in de huidige financiële stand 
van zaken, de voortgang van de projecten en de financiële prognose voor de nog uit te voeren 
onderdelen. In het kader van de reguliere informatievoorziening wordt voorgesteld om naast het 
MPG jaarlijks te voorzien in ten minste één extra terugkoppelingsmoment aan de raad aan de 
hand van een voortgangsrapportage betreffende de projecten met een grondexploitatie. De hui-
dige rapportage projecten wordt daartoe uitgebreid met meer financiële informatie over de 
voortgang van de grondexploitaties. 
 
Vereenvoudiging administatieve indeling en waardering van grondexploitaties  
Tot nu toe worden er administratief drie categorieën grondexploitaties gehanteerd: 

1. Projecten voorafgaand aan een complexbesluit; 
2. Projecten met een complexbesluit; 
3. Projecten met een uitvoeringsbesluit. 

Er is in de praktijk behoefte aan een eenvoudiger indeling van projecten en complexen die beter 
aansluit bij het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (BBV). 
In hoofdstuk 7 van deze nota grondbeleid wordt deze vereenvoudiging nader toegelicht.  
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1. Inleiding 
 
Om de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraad op het gebied van grond-
beleid vorm te geven, is in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) het 
grondbeleid een verplichte paragraaf in de begroting en het jaarverslag. Deze door de raad vast 
te stellen paragraaf dient overzicht te geven van de lopende, af te ronden en toekomstige pro-
jecten, de wijze waarop zij worden uitgevoerd, de financiële consequenties van de projecten en 
de prioritering. Ook moet het controle-instrumentarium voor de raad daarin worden aangege-
ven, evenals regels voor eventuele tussentijdse winstneming op exploitaties en financiële 
sturing en verantwoording. Omdat een paragraaf beperkt van omvang is, is het raadzaam om in 
een Nota Grondbeleid het gemeentelijk grondbeleid in een breder kader te plaatsen. 
 
Deze nota actualiseert de Nota Grondbeleid 2008. De nota heeft tot doel inzicht te geven in de 
manier waarop de gemeente Katwijk op de grondmarkt wenst te interveniëren om daarmee be-
leidsdoelen op het gebied van volkshuisvesting, economische ontwikkeling en openbare ruimte, 
infrastructuur, recreatie en natuur te realiseren. De nota biedt inzicht in de wijze waarop de ge-
meente Katwijk grondbeleid gebruikt om de eigen visie en beleidsdoelstellingen om te zetten in 
realisatie. Ook geeft de nota een overzicht van de administratieve en financiële uitgangspunten 
als winst- en verliesneming, financiële sturing en verantwoording en een beeld van de grondpo-
sities en het aankoopbeleid. Daarnaast wordt ingegaan op het kostenverhaalinstrumentarium 
en wordt aandacht geschonken aan een beschrijving van de risico’s en risicobeheersing bij ac-
tief grondbeleid. 
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2. Doel en inhoud Nota Grondbeleid 

2.1 Doelstelling grondbeleid 
De doelstelling van het grondbeleid is drieledig.  
Gemeenten interveniëren in de eerste plaats op de grondmarkt om het feitelijke ruimtegebruik 
beter te laten aansluiten op het maatschappelijk gewenste ruimtegebruik. Het gaat daarbij om 
de vragen wat en waar als uitvoering van de Brede Structuurvisie Verdiept en de bestemmings-
plannen. Het grondbeleid biedt in dit kader ondersteuning aan de gewenste gemeentelijke 
regiefunctie. 
 
In de tweede plaats zal het grondbeleid zich - in navolging van recente ontwikkelingen in het 
rijksbeleid - ook nadrukkelijker gaan richten op bevordering van de kwaliteit van het ruimtege-
bruik.  
 
In de derde plaats richt het grondbeleid zich op de verdeling van kosten en baten die ontstaan 
door overheidsinterventies, zoals bestemmingswijzigingen en investeringen. Een economische 
afweging en slagvaardige besluitvorming worden bevorderd wanneer de baten van een investe-
ring terecht komen bij de partij die de kosten van die investering draagt (kosten en baten in één 
hand).  
 
Het zijn deze doelstellingen waaraan de overheid de legitimatie ontleent om in te grijpen in de 
grondmarkt.  
Overigens is grondbeleid geen doelstelling op zich, maar is het ondersteunend aan allerlei be-
leidsvelden. 

2.2 Onderdelen Paragraaf Grondbeleid 
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht gemeenten bij de begroting en het 
jaarverslag een programmaplan/verantwoording op te stellen met daarin een paragraaf over het 
grondbeleid. In deze paragraaf moet het gemeentebestuur bij de begroting expliciet aangeven 
wat het te voeren grondbeleid in het komende jaar zal zijn om de ruimtelijke planning te realise-
ren. In artikel 16 van het BBV wordt bepaald dat de verplichte paragraaf grondbeleid ten minste 
dient te bestaan uit: 
• een (integrale) visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van 

de programma’s die zijn opgenomen in de begroting; 
• een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert (beleidsregie); 
• een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie (pro-

grammerings- en monitoringsinstrumentarium); 
• een onderbouwing van de geraamde winstneming; 
• de beleidsuitgangspunten over de reserves voor ruimtelijke ontwikkeling in relatie tot de 

risico’s. 
 

Naast een beschrijving van de visie op het grondbeleid wordt in dezelfde paragraaf ook aange-
geven op welke wijze de gemeente het grondbeleid uitvoert. Zo kan de gemeente aangeven om 
welke redenen en bij welke projecten voor actief dan wel faciliterend grondbeleid wordt geko-
zen.  

 
2.3 Nota Grondbeleid en dualisme 
De uitvoering van het Grondbeleid is een taak van het college binnen door de raad vast te stel-
len kaders. Het college doet jaarlijks bij de jaarrekening verslag over het gevoerde grondbeleid. 
Het is aan de gemeenteraad om vervolgens te controleren of het college, bij de uitvoering van 
het grondbeleid, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders is gebleven. De 
wijze van verslaglegging over het gevoerde grondbeleid zal zodanig vorm moeten worden ge-
geven dat de gemeenteraad in staat is haar controlerende functie naar behoren uit te voeren. In 
de tabel 1 is de rolverdeling tussen het college en de gemeenteraad ten aanzien van het grond-
beleid en aanverwante onderwerpen weergegeven. 
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 Gemeenteraad College van B&W 

Grondbeleid  • Stelt Nota grondbeleid vast • Toepassing beleid  

Verwerving  

• Vaststellen kaders voor strategische 
aankopen 

• Met vaststellen grondexploitaties wor-
den betreffende verwervingsbudgetten 
beschikbaar gesteld 

• Aanwijzing Wet voorkeursrecht ge-
meenten 

• Onteigeningsbesluit 

• Strategische aankopen 
• Aankopen onroerende zaken in het 

kader van grondexploitaties  
• Voorlopige aanwijzing Wet voor-

keursrecht gemeenten 
• Voorbereiden onteigeningsbesluit 
• Uitvoeren onteigening 
 

Bouw - en woonrijp maken  • Vaststellen aanbestedingsbeleid • Uitvoering 

Verkoop van grond en  
gebouwen 

• Vaststellen algemene voorwaarden 
voor verkoop en uitgifte  

• Kredietverlening en budgetrecht 

• Verkoopt gronden en gebouwen 

Kostenverhaal 

• Vaststellen exploitatieverordening (ou-
de WRO) 

• Vaststellen verordening baatbelasting 
• Vaststellen exploitatieplan 
• Vaststellen exploitatieverordening (fa-

cultatief) 

• Exploitatieovereenkomsten (oude 
WRO) 

• Toepassen baatbelasting 
• Anterieure overeenkomst 
• Posterieure overeenkomst 
• Planschadeovereenkomsten 

Samenwerking • Paragraaf verbonden partijen • Deelneming in privaatrechtelijke 
rechtspersoon 

Grondexploitatie 

• Vaststellen grondexploitatie (incl. wijzi-
ging) 

• Openen en sluiten complexen 
• Tussentijdse winstneming 
• Resultaatbestemming 

• Opstellen MPG 

Programma en kwaliteit 
• Vaststellen bestemmingsplannen en 

beleidsnotities  
• Voorbereiding bestemmingsplannen 

en beleidsnotities 
• toetsing 

Financiële sturing en 
verantwoording 
 

Vaststellen: 
• Begroting 
• Jaarrekening 
• Meerjaren Perspectief Grondexploita-

ties 

• Voorbereiding en verantwoording 
• Begroting 
• Jaarrekening 
• Meerjaren Perspectief Grondexploi-

taties 

Figuur 1: Rolverdeling raad en college 

Op basis van besluitvorming door de raad over het te voeren grondbeleid, zowel op hoofdlijnen 
als op uitvoeringsniveau, is het de taak van het college om hier in de praktijk van alle dag uit-
voering aan te geven. De bestuurlijke uitvoering van het grondbeleid en de verantwoordelijkheid 
daarvoor komen daarmee op de schouders van het college te rusten. Het college zal jaarlijks in 
een paragraaf bij de begroting de beleidsvoornemens voor het komende jaar neerleggen, terwijl 
bij de jaarrekening verslag wordt gedaan en verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde 
grondbeleid in het verslagjaar. Deze transparantie is van groot belang om te weten of en in 
hoeverre de beleidsdoelstellingen worden gehaald. Daarnaast gaat het in het grondbeleid om 
veel geld, langlopende projecten, veel partijen en complexe ontwikkelopgaven. Daarom is ook 
inzicht in het verloop van de financiële prognoses alsmede de risico’s van groot belang voor de 
raad. Beïnvloeding van de hoogte van het geraamde plansaldo is bestuurlijk relevant, omdat bij 
besluitvorming over een negatief plansaldo een budgettaire reservering moet worden gemaakt 
om dit verwachte verlies af te dekken. 
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3. Gemeentelijk beleid en relevante wetgeving  
In de nota grondbeleid geeft de gemeente niet aan waar en wanneer welke ruimtelijke ontwikke-
lingen zullen plaatsvinden. De nota geeft vooral antwoord op de vraag hoe projecten met 
medewerking van de gemeente worden uitgevoerd en welke instrumenten daarvoor beschik-
baar zijn. In dit hoofdstuk worden de raakvlakken getoond die het grondbeleid heeft met andere 
gemeentelijke beleidsvelden en landelijke wetgeving. 

3.1 Gemeentelijk ruimtelijk beleid en volkshuisvesting 
Via de realisatie van bestemmingsplannen en woningbouwplannen is het gemeentelijk grondbe-
leid nauw verbonden met het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid en het 
volkshuisvestingsbeleid. 
 
3.1.1 Brede Structuur Visie Verdiept 

Het gemeentelijk beleid en de bijbehorende ruimtelijke 
opgaven ten aanzien van wonen, werken en economie  
worden in de Brede Structuur Visie Verdiept (BSVV) 
beschreven. De BSVV vormt de basis voor de Nota 
Grondbeleid en het kostenverhaal op grond van de 
grondexploitatiewet. De per 1 juli 2008 ingevoerde Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) stelt het opstellen van een 
structuurvisie verplicht. De structuurvisie vormt een stra-
tegisch beleidsdocument over de ruimtelijke 
ontwikkelingen in Katwijk. Zij geeft een integrale visie op 
de gebouwde omgeving, bevat hoofdlijnen van de voor-
genomen ruimtelijke ontwikkelingen op het grondgebied 
van de gemeente en de hoofdzaken van het te voeren 
ruimtelijk beleid. Als instrument waarin de gemeentelijke 
ambities op het vlak van ruimtelijke inrichting zijn vervat, 
vormt zij een belangrijk beleidsdocument om ruimtelijke 
samenhang te creëren. De beleidsdoelen uit de struc-
tuurvisie zijn opgenomen in een uitvoeringsparagraaf en 
worden uiteindelijk vertaald in bestemmingsplannen. De 
structuurvisie bindt particulieren en bedrijven niet recht-
streeks. Wel kan de structuurvisie een grondslag zijn 

voor het vestigen van een gemeentelijk voorkeursrecht (Wvg).  
Daarnaast is de financiële paragraaf bij een structuurvisie de wettelijk vereiste onderlegger om 
bovenplanse verevening en kostentoerekening toe te kunnen passen. 
 
3.1.2 Woonvisie 
Ultimo 2012 zal een nieuwe woonvisie zijn vastge-
steld. De kwalitatieve doelstellingen uit de BSVV 
zullen in grote mate ook in deze woonvisie voor-
komen. Kwantitatief zal de Woonvisie echter een 
ander beeld laten zien. Als gevolg van de financi-
ele crisis die zijn weerslag heeft op de 
woningmarkt zal de beoogde woningbouwproduc-
tie aanzienlijk verlaagd worden naar 250 – 300 
nieuwbouw-woningen per jaar. Dit zal worden be-
reikt door projecten over een langere tijd uit te 
smeren of (tijdelijk) geheel stop te zetten.  
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3.1.3 Werken en economie 
Ten aanzien van werken en economie zijn in de BSVV de volgende hoofdlijnen benoemd die 
een relatie hebben met het gemeentelijk grondbeleid: 
• Concentratie van gemengde bedrijvigheid in de noordflank van de gemeente: uitwerking 

van deze visie betreft de uitplaatsing van bedrijvigheid uit herontwikkelingsgebieden en de 
ontwikkeling van bedrijventerrein Klei-Oost-Zuid. 

• Optimaliseren en revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen: voor het bedrijventerrein ’t 
Heen is een onderzoek naar de revitalisering gestart. 

• Verdichting van glastuinbouw en agri-business in Rijnsburg: ter uitwerking van deze visie 
wordt gewerkt aan de reconstructie van oud glas en, als gevolg van afspraken in het kader 
van Knooppunt Leiden West de aanleg van nieuw glas mede op grondgebied van de ge-
meente Teylingen. 

 
Om deze beleidsdoelen te realiseren is een sterke regierol van de gemeente noodzakelijk. De 
markt zal deze punten namelijk niet uit zichzelf en zelfstandig oppakken. Inzet van grondbe-
leidsinstrumentarium kan hierbij worden overwogen, niet alleen om de doelen te bereiken, maar 
ook om tot een rechtvaardige verdeling van kosten en baten te komen. 

3.2 Overige gemeentelijke beleidsvelden 
Naast wonen en werken en economie zijn er nog andere beleidsvelden die een relatie hebben 
met grondbeleid dan wel waar gemeentelijk grondbeleid een rol speelt of ingezet kan worden. 
Juist de start van een nieuwe ontwikkeling biedt de mogelijkheid om nieuw beleid toe te passen. 
Te denken valt aan kwaliteit openbare ruimte, water, duurzaamheid, milieu en energie en der-
gelijke. 
 
3.2.1 Inrichting openbare ruimte 
Op het gebied van de inrichting van de openbare ruimte heeft de gemeente allerlei beleidsnoti-
ties vastgesteld. Deze worden toegepast bij de herontwikkelings- en nieuwbouwlocaties. Als 
voorbeeld kunnen worden genoemd de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte, Visie Openbare 
Ruimte Katwijk, het Groenbeleidsplan, het Waterplan Katwijk, het Speelruimtebeleid en het par-
keernormenbeleid. Al deze beleidsvelden beogen een bepaalde kwaliteit te waarborgen. Deze 
kwaliteitsborging conflicteert soms met de beperkte aanwezige ruimte waardoor keuzes moeten 
worden gemaakt. Ook uit financieel oogpunt dienen soms keuzes tussen ambities gemaakt te 
worden. 
 
3.2.2 Financiën 
Met de ontwikkeling van bouwlocaties is veel geld gemoeid. Ook met de inzet van grondbeleid 
om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan of onrendabele, maar maatschappelijk gewenste, 
ontwikkelingen te realiseren legt een beslag op de beperkte financiële middelen. Het grondbe-
leid heeft dan ook diverse raakvlakken met gemeentelijk financieel beleid.  

Vermogensbeheer 
Het vermogensbeheer geeft inzicht in de inrichting van het vermogensbeheer bij o.a. ruim-
telijke ontwikkelingen en gaat in op de samenhang tussen verschillende grondexploitaties, 
bestemmingsreserves en voorzieningen. Het vermogensbeheer heeft een plaats gekregen 
in hoofdstuk 7 van de Nota Grondbeleid. Het vermogensbeheer bij ruimtelijke ontwikkelin-
gen heeft een plaats gekregen in het gemeente brede financieel beheer en beleid ex artikel 
212 Gemeentewet.  
 
Weerstandsvermogen 
De in deze nota vervatte paragraaf over het weerstandsvermogen voor grondexploitatie 
gaat in op de gemeentelijke weerstandscapaciteit die is opgebouwd in een Reserve Grond-
exploitaties. Het betreft het benodigde vermogen, indien onvoorziene risico’s zich voordoen 
waarvoor direct dekking noodzakelijk is.  
 
Grondprijzenbeleid 
Het Grondprijsbeleid is de bestuurlijke kaderstelling ten aanzien van de te hanteren grond-
prijsmethodiek, de grondprijsbandbreedte voor de afzonderlijke vastgoedcategorieën en de 
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wijze van rapporteren bij eventuele afwijkingen. Zij volgt uit de beleidskeuzes die zijn ge-
maakt in de Nota Grondbeleid.  
 
Begroting en jaarrekening 
Winst- en verliesnemingen in de grondexploitaties beinvloeden de uitkomst van de begro-
ting. Direct, maar ook indirect omdat de grondslag van de toerekening van de renteomslag 
wijzigd. 

 

Financieel afwijkingenbeleid 
De nota Financieel afwijkingenbeleid is bedoeld om de rollen van het college en de raad op 
het terrein van budgetrecht en begrotingsrechtmatigheid te bepalen. De nota geeft een ka-
der voor het college ten aanzien van  de wijze en het tijdstip van informatievoorziening door 
het college aan de gemeenteraad bij budgettaire afwijkingen van de programmabegroting.  

 
 
Onderstaande figuur plaatst de Nota Grondbeleid in perspectief waardoor het nut en het belang van een Nota Grondbeleid bij het 

uitvoeren van ruimtelijk en financieel beleid binnen de gemeentelijke organisatie duidelijk wordt. 
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Figuur 2: Positie Nota Grondbeleid binnen gemeentelijke organisatie 
 
3.2.3 Accommodatiebeleid 
Het beleid ten aanzien van accommodaties, betreft zowel het realiseren en in stand houden van 
een adequate voorraad van (gemeentelijk) vastgoed voor welzijns- en onderwijsvoorzieningen 
als het beheer van dergelijk vastgoed. Aangezien het hier overwegend gaat om reeds ontwik-
kelde locaties, heeft het accommodatiebeleid wat dat betreft weinig binding met de Nota 
grondbeleid. Die relatie is er wel waar het gaat om de ontwikkeling van nieuwe locaties dan wel 
de herontwikkeling van oude locaties.  
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3.2.4 Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 
Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) verantwoordt de uitgaven van de grondex-
ploitaties in het afgelopen jaar en geeft inzicht in de financiële haalbaarheid van de projecten 
die voor de komende jaren gepland staan. De Nota Grondbeleid legt keuzes voor aangaande 
de uitvoeringsstrategie van bepaalde projecten. In het MPG wordt onderscheid gemaakt tussen 
projecten waarbij nog geen projectbesluit is genomen en projecten die zich in het stadium be-
vinden nadat een projectbesluit is genomen.  

3.3 Landelijke en Europese regelgeving 
De Europese regelgeving speelt een steeds belangrijkere rol bij het grondbeleid. Overheden 
zijn gehouden het grondbeleid uit te voeren binnen de kaders die door de Europese regelgever 
zijn vastgesteld. Met name de Europese regelgeving inzake staatssteun en aanbesteding stelt 
grenzen aan de wijze waarop de overheid het grondbeleid kan uitvoeren. 
 
3.3.1 Staatssteun 
Controle op overheidssteun aan ondernemingen is een belangrijk aspect van het mededin-
gingsbeleid binnen de Europese Gemeenschap. Het doel van de Europese wet- en regelgeving 
is onder andere het scheppen van gelijke concurrentievoorwaarden voor alle ondernemingen op 
de gemeenschappelijke markt. 

Overeenkomstig artikel 87 lid 1 van het EG-verdrag is er sprake van staatssteun als aan elk van 
de volgende criteria is voldaan: 
• de steun wordt door de overheid verleend of met de overheidsmiddelen bekostigd; 
• de steun verschaft een economisch voordeel aan onderneming(en) die zij niet langs de normale 

commerciële weg zouden hebben verkregen; 
• dit voordeel is selectief, wat inhoudt dat het ten goede komt van bepaalde onderneming(en); 
• het voordeel moet de mededinging vervalsen of dreigen te vervalsen; en  
• de steun moet een (potentiële) invloed op de tussenstaatse handel hebben. 

Staatssteun is niet altijd direct als zodanig herkenbaar. Het begrip moet breed worden opgevat. 
Volgens vaste rechtspraak omvat het begrip staatssteun “alle maatregelen die, in verschillende 
vormen, de lasten verlichten die normaliter op het budget van een onderneming drukken en 
daardoor – zonder nog subsidies in de strikte zin van het woord te zijn – van gelijke aard zijn en 
tot identieke gevolgen leiden”. Staatssteun doet zich in de praktijk dan ook in veel hoedanighe-
den voor. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een te ruime financiering van de 
onrendabele top, het verstrekken van garanties tegen niet-marktconforme voorwaarden of de 
verkoop van gronden en gebouwen tegen een te lage prijs. 

In het kader van het grondbeleid verdient de Mededeling van de Europese Commissie betref-
fende staatssteunelementen bij de verkoop van gronden en gebouwen door openbare instanties 
(97/C 209/03) bijzondere aandacht. Verkoop van grond en gebouwen van de overheid aan on-
dernemingen moet op basis van deze Mededeling via een open en onvoorwaardelijke 
biedprocedure of op basis van een taxatie door een onafhankelijke deskundige die is uitge-
bracht vóór de verkooponderhandelingen. De in de taxatie vastgestelde marktprijs is de 
minimale aankoopprijs die kan worden overeengekomen zonder dat staatssteun wordt ver-
leend. De Europese Commissie past deze beginselen ook toe op aankoop, uitgifte in erfpacht 
en verhuur door de overheid. 

Indien de in de Mededeling voorgeschreven werkwijze niet wordt gevolgd, moet de transactie 
worden gemeld bij de Europese Commissie, zo blijkt uit de beschikkingspraktijk van de Europe-
se Commissie. De Commissie heeft daarnaast aangegeven dat het vaststellen van de 
marktwaarde middels een biedprocedure de voorkeur verdient. Indien dit, bijvoorbeeld vanwege 
grondposities, niet mogelijk is, dient de marktwaarde te worden vastgesteld via een onafhanke-
lijke taxatie door een onafhankelijk taxateur. De Europese Commissie geeft aan dat middels die 
werkwijze het vermoeden van staatssteun het best kan worden voorkomen. 
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3.3.2 Aanbesteding 
Voor gebiedsontwikkelingen zijn de Europese regels ten aanzien van aanbesteding van belang. 
De Europese aanbestedingsrichtlijnen brengen met zich mee dat - voordat decentrale overhe-
den contracten sluiten voor de uitvoering van (bouw)werken, voor leveringen van producten of 
voor dienstverlening - zij moeten nagaan of de desbetreffende opdracht volgens een Europese 
aanbestedingsprocedure vergeven dient te worden. 

Bij de uitvoering van het grondbeleid zijn de Europese aanbestedingsregels in twee situaties 
van belang. In het eerste geval betreft het kiezen van de juiste route en procedures bij het door-
lopen van een aanbesteding of selectie bij gebiedsontwikkeling waarbij marktpartijen worden 
geselecteerd. De tweede situatie betreft het voorkomen van een Europese aanbestedingsplicht. 
Vooral wanneer marktpartijen al grondposities hebben ingenomen of wanneer er sprake is van 
versnipperd grondeigendom kan Europees aanbesteden soms praktisch moeilijk realiseerbaar 
zijn. 

De belangrijkste regels met betrekking tot Europese aan-
besteding zijn neergelegd in de Europese Richtlijn 
2004/18/EG betreffende de coördinatie van de procedures 
voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten (hierna aangeduid als Richtlijn). 
Nederland heeft de Richtlijn geïmplementeerd middels het 
Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten 
(BAO). Daarnaast bestaat nog een speciale richtlijn voor 
nutssectoren (Richtlijn 2004/17EG).  

Om te spreken van aanbestedingsplicht op basis van de 
Richtlijn moet sprake zijn van (a) een aanbestedende 
dienst en (b) een naar zijn aard aanbestedingsplichtige 
opdracht. Deze twee vereisten worden hieronder kort toegelicht. 

Aanbestedende dienst: 
De aanbestedingsregelgeving is alleen van toepassing op opdrachten van aanbestedende 
diensten. Nederlandse gemeenten kwalificeren als aanbestedende dienst. 

Aanbestedingsplichtige opdracht (voor de realisatie van werken): 
Er geldt alleen een aanbestedingsplicht als een opdracht kan worden aangemerkt als een 
‘overheidsopdracht’. Overheidsopdrachten worden in de Europese Richtlijn gedefinieerd als 
schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende titel (…) tussen de aanbestedende dienst en 
een of meer onderaannemers. In een notendop komen de bepalingen van de Richtlijn erop neer 
dat sprake is van een opdracht voor werken waarvoor een Europese aanbesteding is vereist, 
indien: 
• Een schriftelijke overeenkomst wordt gesloten; 
• De overeenkomst betrekking heeft op het ontwerpen en/of uitvoeren van een werk dat aan de door 

de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet; 
• De aanbestedende dienst hiervoor een op geld waardeerbare tegenprestatie levert; 
• De waarde van de opdracht voor werken € 5.150.000,- of meer bedraagt.  
In veel gevallen is klip en klaar dat sprake is van een aanbestedingsplichtige opdracht. Bijvoor-
beeld als de gemeente een groot nieuw gemeentehuis laat bouwen. Zij stelt dan immers eisen 
aan de realisatie van het werk en krijgt, na betaling (de tegenprestatie), uiteindelijk de beschik-
king over het gemeentehuis. Overigens bepaalt het gemeenschapsrecht dat ook in geval de 
waarde van de opdracht onder de drempelwaarde blijft, wel aan de beginselen van transparan-
tie en een zekere vorm van concurrentiestelling moet zijn voldaan. 

In sommige gevallen is het minder duidelijk of al dan niet sprake is van een aanbestedingsplich-
tige opdracht. Duidelijk is in ieder geval dat er een aanbestedingsplicht geldt voor openbare 
werken. Zowel de Nederlandse rechter (Middelburg), als het Europese Hof van Justitie EG 
(Scala) bepaalden namelijk dat openbare werken in beginsel altijd moeten worden aanbesteed. 
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Tot deze openbare werken behoren de aanleg van groen, infrastructurele voorzieningen en het 
bouw- en woonrijp maken van de grond. 

Ten aanzien van de realisatie van commercieel vastgoed (waaronder woningen) ligt de zaak 
genuanceerder. In het verleden werd aangenomen dat de realisatie van commercieel vastgoed 
bij gebiedsontwikkelingsprojecten niet aanbestedingsplichtig was omdat een bezwarende titel 
ontbrak: de betrokken overheid levert immers geen tegenprestatie in ruil voor de realisatie van 
het commerciële vastgoed. Uit recente rechtspraak blijkt echter dat dit onder omstandigheden 
anders kan zijn.  

Belangrijk in dit kader is de uitspraak van het Hof van Justitie op 18 januari 2007 in de prejudi-
ciële procedure in de zaak Jean Auroux/Roanne (zaak C-220/05). In deze zaak kwam het Hof 
van Justitie van de EG tot de conclusie dat er sprake was een aanbestedingsplichtige opdracht 
voor werken. Ook waar dit het te realiseren commerciële vastgoed betrof. Voor het Hof van Jus-
titie lijkt vooral de verregaande (financiële en feitelijke) invloed van de gemeente bij de 
ontwikkeling van het commercieel vastgoed van doorslaggevend belang te zijn geweest voor 
het oordeel dat de opdracht had moeten worden aanbesteed.  

In de Nederlandse praktijk is er in de regel geen sprake van een dergelijke verregaande in-
vloed. Het arrest vormt dan ook geen aanleiding om de huidige Nederlandse 
samenwerkingspraktijk bij gebiedsontwikkeling ten principale ter discussie te stellen. Dat bete-
kent dat bij gronduitgifte aan een marktpartij en/of het kiezen van een marktpartij als partner bij 
een PPS Gebiedsontwikkeling geen Europese aanbestedingsprocedure hoeft te worden door-
lopen.  

Als gevolg van jurisprudentie en advies van de Rijksoverheid zoals beschreven in de Reiswijzer 
Gebiedsontwikkeling 2011 geldt op dit moment dat pas sprake kan zijn van een aanbestedings-
plichtige overheidsopdracht voor werken wanneer cumulatief aan de drie hierna volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 

1. Er is een rechtstreeks economisch belang van de overheid mee gemoeid; 
2. Er wordt een bouwplicht opgelegd; 
3. Er worden eisen gesteld die verder gaan dan de mogelijkheden van het publiekrechtelijk 

kader. 

Ter voorkoming van een rechtstreeks economisch belang van de overheid is het van groot be-
lang dat door de marktpartij een marktconforme grondprijs wordt betaald en dat de ontwikkeling 
van het vastgoed voor rekening en risico van de marktpartij blijft. Dit betekent dat de grondprijs 
op marktwaarde moet worden berekend en de gemeente niet participeert in de vastgoedexploi-
tatie. Wanneer een bouwplicht wordt opgelegd, verbindt een marktpartij zich tot uitvoering van 
werken en ontstaat er een “bezwarende titel” waarmee sprake is van een overheidsopdracht. 
Ten aanzien van te stellen eisen is belangrijk dat er onderscheid wordt gemaakt tussen eisen 
die de gemeente stelt als publieke regisseur en eisen die worden gesteld als opdrachtgever. 
Wanneer de gemeente enkel gebruikt maakt van publiekrechtelijke bevoegdheden zoals  een 
bestemmingsplan, een welstandsnota, beeldkwaliteitsplan of exploitatieplan worden geen eisen 
gesteld die verder gaan dan het publiekrechtelijk kader. Uit het Müller arrest van het Europees 
Hof van Jusititie (25 maart 2010) kan worden afgeleid dat sprake is van een opdracht wanneer 
de gemeente maatregelen heeft genomen om kenmerken van het werk te definieren of althans 
een beslissende invloed op het ontwerp ervan heeft uitgeoefend. 
 
3.3.3 Crisis en herstelwet (Chw) 
De Crisis- en herstelwet is op 1 april 2010 in werking getreden en voorziet in versnelling en ver-
eenvoudiging van planprocedures. Voor kleine en grotere projecten moeten talrijke procedures 
worden doorlopen die de uitvoering vertragen, Om deze te vereenvoudigen zijn met de Chw 
een aantal tijdelijke en permanente maatregelen geïntroduceerd.  
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3.3.4 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. In deze wet staat de (integrale) omgevings-
vergunning centraal. Deze wet verbiedt het verrichten van activiteiten met betrekking tot het 
bouwen, aanleggen, slopen en/of gebruiken zonder een omgevingsvergunning. Voor projecten 
betekent dit dat de omgevingsvergunning de verschillende benodigde toestemmingsvereisten 
integreert in één besluit. Op deze manier hebben burgers en ondernemers in beginsel nog 
slechts met één loket te maken. De wetgever beoogt met de Wabo het proces van vergunning- 
en ontheffingsverlening ten behoeve van de uitvoering van projecten te versnellen en te ver-
eenvoudigen. 
 
3.3.5 Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) 
Dit wetsvoorstel beoogd het begrotingstekort van de gezamenlijke overheden terug te dringen. 
In september 2012 is deze wet als ontwerp naar de Tweede Kamer gestuurd. Als de wet van 
kracht wordt zal deze invloed hebben op de omvang van door de gemeente te plegen investe-
ringen dus ook op de realisatie van ontwikkelingsplannen.  
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4. Vormen van Grondbeleid 

4.1 Ontwikkelingen binnen het grondbeleid 
Sinds het einde van de jaren ’80 waren gemeenten gewend geraakt rekening te houden met 
een toenemende vraag naar nieuwe woningen. Deze toename van de vraag ging gepaard met 
jaarlijkse prijsstijgingen. Voor de lokale overheid werd het zeer aantrekkelijk om de feitelijke 
bouwgrondproductie op zich te nemen in de vorm van actief grondbeleid. Door de relatief be-
perkte afzetrisico’s en toepassing van de methode van het residueel rekenen konden decennia 
lang door veel gemeenten ontwikkelingswinsten worden geïncasseerd. Bovendien was de ge-
meente met actief grondbeleid en het eigendomsrecht het beste in staat om te sturen op de 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling.  
 
Tot medio 2008 was de gemeente sterk afhankelijk van vrijwillig te maken afspraken met ont-
wikkelaars. Dit als gevolg van het ontbreken van effectieve (publiekrechtelijk afdwingbare) 
instrumenten voor kostenverhaal bij particuliere grondexploitatie. Voor facilitair grondbeleid 
werd meestal gekozen bij risicovolle projecten of plannen die op basis van zelfrealisatie tot 
stand konden komen. De tweedeling actief versus facilitair grondbeleid en de voorkeur voor 
actief grondbeleid heeft lange tijd als “standaardformule” nut bewezen. Het belangrijkste onder-
scheidende kenmerk van de twee vormen van grondbeleid en alle denkbare tussenvarianten  is 
de mate waarin de gemeente al dan niet risicodragend en al dan niet in samenwerking met pri-
vate partijen overgaat tot de exploitatie van grond en/of het te realiseren vastgoed. De diverse 
(tussen)vormen van grondbeleid hebben gaan dan ook hoofdzakelijk over de verhouding tussen 
zeggenschap en risico. Bij actief grondbeleid heeft de gemeente veel zeggenschap maar wor-
den ook de grootste risico’s gelopen. Bij passief grondbeleid loopt de gemeente nagenoeg geen 
risico’s maar heeft zij ook nauwelijks zeggenschap. Ieder type grondbeleid heeft een andere 
verhouding tussen zeggenschap en risico’s en vergt een daarbij behorende inzet van het be-
schikbare instrumentarium. 
 
 

Actief Faciliterend
Grondbeleid

2. Visie en programma

6. Bouw

4. Grondexploitatie

3. Planuitwerking

1. InitiatiefInitiatief

Haalbaarheid

Realisatie

Beheer 7. Beheer openbaar gebied

en infrastructuur

Fasen:

Regie in handen van: 

Overheid

Markt Overheid of markt speelveld voor publiek private samenwerking

Gezamenlijk of markt

Gezamenlijk

5. Projectontwikkeling

 

Figuur 3: Van actief naar faciliterend grondbeleid 
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Als gevolg van het van kracht worden van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in 2008, de huidige 
marktsituatie en crisis plus de afnemende financiële armslag bij gemeenten, is veel meer dan 
voorheen waakzaamheid geboden wanneer het gaat om risicodragende productie van bouwrij-
pe grond. Situationeel grondbeleid zal aan betekenis winnen. De keuze voor situationeel 
grondbeleid houdt niet in dat er afscheid wordt genomen van bestaande instrumenten voor ac-
tief dan wel facilitair grondbeleid. Bij situationeel grondbeleid gaat het er juist om dat, 
voorafgaand aan nieuwe initiatieven en projecten, vroegtijdig een afweging wordt gemaakt tus-
sen de mate van gewenste gemeentelijke regie en de risico’s van een actieve dan wel facilitaire 
strategie. Hierna wordt in figuur 3 het speelveld van actief naar faciliterend grondbeleid weerge-
geven.  
 
Het is belangrijk om hierbij onderscheid te maken tussen de grondexploitatie en de vastgoed-
exploitatie (bouwexploitatie). Bij de grondexploitatie gaat het om de verwerving, de sanering, de 
ontsluiting en het bouwrijp maken van gronden (incl. het aanleggen van riool, wegen, groen 
etc.). Daar tegenover staat de opbrengst uit gronduitgifte van uitgeefbare kavels.  
 
Bij de vastgoedexploitatie gaat het om het realiseren en exploiteren van het vastgoed (wonin-
gen, publieke voorzieningen als scholen, theaters, sporthallen etc). In beide exploitaties zijn 
verschillende risico’s aanwezig. In de navolgende paragrafen worden de vormen van grondbe-
leid nader uitgewerkt. Er volgen beschrijvingen van actief en faciliterend grondbeleid in de 
zuivere vorm. In een afzonderlijke paragraaf wordt aandacht besteed aan PPS als zijnde een 
mengvorm van actief en faciliterend grondbeleid. Ten slotte wordt aangegeven in welke mate 
deze vormen in Katwijk aan de orde zijn en welke keuzes daarin nog moeten worden gemaakt.  

4.2 Actief grondbeleid  
Bij de uitvoering van een bestemmingsplan kiest de gemeente bij actief grondbeleid ervoor zelf 
de grond bedrijfsmatig te exploiteren door de ruwe gronden en opstallen te verwerven, de grond 
bouwrijp te maken, de publieke voorzieningen aan te leggen en in beginsel alle productiekosten 
in de gronduitgifteprijzen door te berekenen. In bepaalde situaties kan met actief grondbeleid de 
gemeentelijke regiefunctie beter worden vervuld. Juridisch en financieel is er meer te sturen dan 
alleen met ruimtelijke plannen, het bestemmingsplan in het bijzonder. De gemeente heeft hier-
door in sommige situaties meer invloed op de snelheid van realisatie. Een ander belangrijk 
motief is dat de gemeenschap kan profiteren van waardestijging van te ontwikkelen bouwgrond 
als gevolg van publieke investeringen in wegen en andere stedelijke infrastructuur (groen, wa-
ter, gebouwde voorzieningen) 
 
Een nadeel van actief grondbeleid is dat er 
grote (financiële) risico’s kunnen worden ge-
lopen bij de verwerving van gronden, het 
bouw- en woonrijp maken en het verkopen 
van vastgoed. Die risico’s betreffen in zijn 
algemeenheid de afzet (tempo en omvang), 
de bouw- en ontwikkelingskosten, de verwer-
vingskosten, rentekosten. Zolang er nog 
geen goedgekeurde kostprijsberekening 
(grondexploitatie) voor het bestemmingsplan 
beschikbaar is en nog niet is gestart met het 
daadwerkelijk bouwrijp maken van de grond, 
worden deze gronden gekwalificeerd als ‘Niet In Exploitatie Genomen Grond (NIEGG). Deze 
gronden moeten worden gewaardeerd tegen de marktwaarde bij de huidige bestemming.  Als 
de marktwaarde lager ligt dan de boekwaarde, moet worden afgeboekt tot deze lagere markt-
waarde en moet de gemeente dus een financieel verlies nemen. Wanneer de gronden in 
exploitatie worden genomen, worden ze beschouwd als Bouwgrond In Exploitatie (BIE) en kan 
waardering plaatsvinden tegen vervaardigingsprijs (verkrijgingsprijs, rente, indirecte kosten). 
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4.3 Facilitair grondbeleid  
Actief grondbeleid werd ook in-
gezet om tot een rechtvaardige 
verdeling en toerekening van 
kosten te komen. Met de intro-
ductie van het exploitatieplan in 
de per 1 juli 2008 van kracht 
zijnde Wro heeft dit argument 
echter aan kracht ingeboet. De 
gemeente kan bij de uitvoering 
van een bestemmingsplan voor 
een bouwlocatie in plaats van 
een ondernemende en risicodra-
gende rol, ook kiezen voor een 
faciliterende rol. In dat geval 
wordt een privaatrechtelijke overeenkomst  gesloten met de ontwikkelaar waarin afspraken 
worden gemaakt over o.m. het gemeentelijk kostenverhaal. Deze kosten betreffen in hoofdzaak 
de plankosten waardoor de gemeente met facilitair grondbeleid veel minder financiële risico’s 
loopt dan bij actief grondbeleid. 

4.4 Publiek-private samenwerking 
Een Publiek Private Samenwerking (PPS) wordt doorgaans omschreven als: ‘een juridisch ge-
structureerde samenwerking tussen één of meer overheidspartijen en één of meer private 
partijen op het terrein van de grondexploitatie waarbij alle partijen vanuit hun eigen doelstellin-
gen werken aan een gezamenlijk project en waarbij risico’s, kosten en opbrengsten over de 
partijen zijn verdeeld’.  PPS is een verzamelbegrip voor een “wagonlading” aan mogelijke af-
spraken, contractvormen en financiële constructies waarin kosten, opbrengsten en risico’s 
worden verdeeld. PPS is in de kern een instrument van actief grondbeleid, maar het markeert 
de overgang naar faciliterend grondbeleid. De gemeente kan initiërend (dus actief) in het proces 
zijn, of juist volgend op een particulier initiatief. Indien de gemeente over grondposities beschikt, 

kan PPS worden ingezet met het oog op het ver-
schuiven van risico. Indien de gemeente niet beschikt 
over grondposities, kan PPS worden ingezet om als-
nog invloed op de ontwikkeling te verkrijgen. In dit 
laatste geval zal met name de aanleg van openbare 
voorzieningen als breekijzer fungeren. De gemeente 
zal het eigendom van die voorzieningen wensen te 
verkrijgen onder voorwaarde dat een vorm van sa-
menwerking wordt aangegaan. Zoals in figuur 3 is 
weergegeven, bestaan er in principe drie basisvor-
men van publiek-private samenwerking. Hieronder 
worden de drie vormen nader toegelicht. 

 
PPS-Coalitiemodel (bouwclaim ) 
Het is mogelijk dat de gemeente als doel heeft zowel de gronden als het vastgoed te realiseren, 
maar de gronden echter in eigendom zijn van een private partij die enkel interesse heeft in de 
vastgoedontwikkeling. De private partij kan dit bewerkstelligen door de gronden aan de ge-
meente te leveren (voor de exploitatie van de gronden) op voorwaarde dat de private partij de 
bouwexploitatie mag uitvoeren (op de betreffende locatie, maar soms ook elders binnen de ge-
meente). Nadat de gronden door de gemeente bouwrijp zijn gemaakt, worden de bouwrijpe 
kavels terug geleverd aan de private partij, die vervolgens het vastgoed zal gaan ontwikkelen. 
Het openbaar gebied blijft bij de gemeente achter. Indien de gemeente met deze constructie 
akkoord gaat dan is er sprake van een coalitiemodel op basis van een bouwclaim. Binnen deze 
vorm van samenwerking vindt de ontwikkeling van grond en vastgoed gescheiden plaats. 
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PPS-alliantiemodel (joint venture) 
Zwakke variant: De gemeente en een private partij sluiten een samenwerkingsovereenkomst. 
Zij vormen een gezamenlijke organisatie, veelal in de vorm van een stuurgroep en één of meer 
projectgroepen, zonder dat sprake is van een juridische entiteit. De exploitatie vindt voor zover 
gewenst plaats voor gezamenlijke rekening, veelal door middel van een verrekenstelsel.  
 
Sterke variant: De gemeente en een private partij richten een grondexploitatiemaatschappij 
(GEM) op, die de grondexploitatie op zich neemt. Vaak heeft deze onderneming de juridische 
vorm van een CV/BV-constructie. Alle partijen brengen hun gronden in tegen een vastgestelde 
prijs of kopen zich in. De GEM verzorgt het bouw- en woonrijp maken van de kavels en geeft 
deze uit. Meestal nemen partijen deel onder de verplichting een bepaald percentage van de 
bouwrijpe gronden af te nemen om er vervolgens woningen of bedrijven op te bouwen. De GEM 
draagt het volledige risico en de partijen zijn als stille vennoot aansprakelijk voor het ingebrach-
te vermogen in de GEM. De inbreng, zeggenschap en daarmee het risico worden naar rato van 
het aandeel in de GEM onder de partijen verdeeld.  
 
PPS-concessiemodel 
Bij een concessiemodel wordt de grondexploitatie voor een groot deel, zo niet geheel, door pri-
vate partijen uitgevoerd. Aanvankelijk heeft de gemeente het initiatief. De gemeente heeft de 
gronden namelijk in eigendom en stelt slechts voorwaarden door middel van bijvoorbeeld een 
stedenbouwkundig programma van eisen en kwaliteitsnormen waaraan het openbare terrein 
moet voldoen. De private partij draagt de kosten van aanleg van voorzieningen en infrastruc-
tuur. Na ondertekening van het contract, draagt de gemeente haar taken en bevoegdheden met 
betrekking tot de aanleg van de publieke voorzieningen over aan de private partij. De gemeente 
verleent hiermee de private partij een concessie. 

4.5 Keuze grondbeleid gemeente Katwijk 
De twee grootste trends die het gemeentelijk grondbeleid in de afgelopen drie jaar sterk hebben 
beïnvloed zijn de economische crisis en nieuwe wetgeving. De invloed van de economische 
crisis dwingt vrijwel alle gemeenten tot een herbezinning op de wijze waarop het grondbeleid 
wordt uitgevoerd omdat de gehele vastgoedketen in een veranderingsproces is verwikkeld: 
• de crisis omvat de gehele vastgoedmarkt. Naast de woningmarkt en de kantorenmarkt tekenen is de 

crisis ook voelbaar bij winkels en bedrijfsterreinen. 
• ontwikkelaars hebben vanwege vraaguitval op de woningmarkt moeite om financiering te verwerven 

voor nieuwe projecten;  
• corporaties zijn verwikkeld in kerntakendiscussies en hebben te maken met sterk verminderde inves-

teringsmogelijkheden; 
• beleggers zijn zich aan het herpositioneren;  
• grondeigenaren hebben in het kader van de Wet ruimtelijke ordening een duidelijker plaats gekregen 

in het ontwikkelingsproces;  
• consumenten zijn vanwege dalende vastgoedprijzen terughouden met investeringen in grond en 

vastgoed en stellen verhuizingen uit om niet teveel op de waarde te hoeven inleveren; 
• hypotheekverstrekkers stellen zwaardere eisen aan financiering. 

 
Grondbezit biedt echter ook kansen om met nieuwe initiatieven en producten de woningmarkt weer in 
beweging te krijgen. 

Het maatschappelijk en bestuurlijk krachtenveld rondom het grondbeleid is met alle ontwikkelin-
gen complex geworden en het grondbeleid moet hier adequaat op inspelen. Tegelijkertijd 
veranderen de ruimtelijke opgaven. Meer en meer gaat de stedelijke ontwikkeling over klein-
schalige inbreidingslocaties in een context van regionale verwevenheid en daaruit volgende 
prioriterings- en programmeringsdiscussies. Enerzijds kunnen, als gevolg van de crisis, vanuit 
risicomanagement vraagtekens worden geplaatst bij de logica van een generiek actief gemeen-
telijk grondbeleid. Anderzijds is het onontkoombaar dat de gemeente voor bepaalde 
ontwikkelingen een actieve rol zal moeten blijven innemen. Daarbij geldt dat de financiële speel-
ruimte van de gemeente kleiner is dan voorheen. Dit betekent dat de gemeente initiatieven en 
investeringen van burgers, corporaties en ontwikkelaars, voor zover deze passen in het ge-
meentelijk beleid, wil stimuleren en tegelijkertijd selectiever zal moeten omgaan met eigen 
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investeringen en projecten. Voor bestaande projecten zijn de marges voor beleidswijziging, 
vanwege reeds afgeronde of lopende  planologische  procedures en met marktpartijen gesloten 
overeenkomsten, niet zo groot. Voor nieuwe projecten zal de gemeente, veel meer dan voor-
heen, een afweging moeten maken tussen de gewenste mate van regievoering en de 
investeringen en financiële risico’s van een actief grondbeleid. 

De regisseursrol 
De regisserende rol van de gemeente als publiek orgaan met als belangrijke taak de borging 
van een goede ruimtelijke ordening blijft actueel. Sterker nog, omdat de financiële ruimte om als 
private partner actief en risicodragend in projecten te participeren afneemt zal de publieke rol  in 
de nabije toekomst alleen maar aan belang winnen. Daarbij behoren typische vaardigheden en 
competenties als visievorming, procesmanagement, bruggenbouwer tussen partijen en dergelij-
ke. Onder invloed van economische ontwikkelingen krijgt de relatief nieuwe invalshoek van 
regievoering steeds meer aandacht. De gemeente kan als regisseur op de grondmarkt optreden 
zonder dat zij over de voor de gewenste ontwikkeling benodigde grondeigendom beschikt. De 
gemeente ontwikkelt in haar rol als regisseur gemeentelijke visie(s) en beleid ten behoeve van 
de gewenste toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Dit is een actieve regierol. De meest logi-
sche basis voor actieve regievoering wordt gevormd door het gemeentelijk ruimtelijk beleid 
zoals dat is verwoord in structuurvisie(s) en overig ruimtelijk beleid. Daarnaast zal de gemeente 
ook reageren op plannen van particulieren of andere overheden. Dit wordt wel reactieve regie 
genoemd. Bij reactieve regievoering kan niet altijd worden teruggegrepen op vastgesteld beleid, 
maar kunnen van geval tot geval andere overwegingen een rol spelen, zoals de vraag of de 
beoogde ontwikkeling  onderscheidend vermogen heeft. Daarbij gaat het om de mogelijkheden 
om nieuwe functies toe te voegen, het stimuleren van werkgelegenheid, hergebruik en behoud 
van bestaande bebouwing of om potentieel ongewenst gebruik in de toekomst tegen te gaan. 
Van belang is verder of gemeentelijke regie bijdraagt aan het tot stand komen van investeringen 
van andere partijen en of de ruimtelijke kwaliteit kan worden versterkt op een plek die er voor de 
gemeente bijzonder toe doet. 

De productierol 
De vanuit het verleden prominente ondernemersrol als producent van bouwrijpe grond vraagt 
als gevolg van de financiële gevolgen van de vastgoedcrisis om een herijking. Daarbij is, meer 
dan voorheen, kennis nodig van de bedrijfseconomische aspecten van gebiedsontwikkeling, 
slimme besturingsprincipes van het productieproces en risicomanagement. Voor de nota 
grondbeleid betekent dit alles dat een heldere duiding van het door de gemeente te voeren 
grondbeleid gewenst is. De klassieke vormen van actief, facilitair grondbeleid of publiek- private 
samenwerking zijn in deze visie realisatiestrategieën ten behoeve van situationeel grondbeleid. 
Bij situationeel grondbeleid maakt de gemeente bij elk nieuw project een zorgvuldige  afweging 
tussen de gewenste mate van regievoering en de (financiële) mogelijkheden voor actieve pro-
ductie van bouwrijpe grond. De productierol van de gemeente kan in projecten op drie manieren 
vorm krijgen. De eerste is actief gemeentelijk grondbeleid voor 100% eigen rekening en risico. 

De tweede is een constructie van pu-
bliek- private of soms publiek- 
publieke samenwerking waarbij de 
gemeente zeggenschap, kosten en 
risico’s deelt. De derde is facilitair 
grondbeleid waarbij de gemeentelijke 
rol beperkt blijft tot visievorming en het 
in uitvoering brengen van de planolo-
gische procedure (maatschappelijke 
en financiële haalbaarheid) en het 
verhalen van gemeentelijke kosten. 
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Het bestaande instrumentarium van grondbeleid is sterk ingericht op het ondersteunen van de 
actieve rol van de gemeente en kan worden ingezet ten behoeve van: 
• verwerving van ruwe grond (voorkeursrecht, onteigening); 
• juridische planvorming (bestemmingsplan); 
• bouw- en woonrijp maken; 
• uitgifte via verkoop of erfpacht; 
• kostenverhaal; 
• beheer. 

Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en daarbij geboden mogelijkhe-
den voor facilitair grondbeleid zijn er betere mogelijkheden voor gemeentelijk kostenverhaal tot 
stand gekomen. De onderliggende bedrijfseconomische logica ten aanzien van de financiële 
uitvoerbaarheid van bestemmingsplannen is echter niet veranderd. Dit betekent dat de gemeen-
te bij bestemmingsplannen waar facilitair grondbeleid moet worden gevoerd verantwoordelijk 
blijft voor het waarborgen van de financiële uitvoerbaarheid van het plan. Er zijn geen publiek-
rechtelijke instrumenten voor baatafroming bij particuliere grondexploitaties. Bij  een 
verlieslatende locatie zal de gemeente daarom een resterend tekort uit eigen middelen moeten 
aanzuiveren, of indien dit niet haalbaar is, geen medewerking verlenen aan de planologische 
procedure.  De gemeente zal dus in alle gevallen zeer kritisch moeten zijn op de financiële uit-
voerbaarheid van welk plan dan ook. In figuur 4  zijn de verschillende financiële gevolgen van 
actief en facilitair grondbeleid bij verschillende opgaven samengevat. 
 
 facilitair actief 

 grondbeleid grondbeleid

 

winstgevende alleen kosten- gemeente 

locatie verhaal maakt winst

verlieslatende gemeente gemeente

locatie vult tekort aan vult tekort aan

 
Figuur 4: financiële gevolgen van de grondbeleidskeuze bij verlieslatende en winstgevende locaties 

Gevolg hiervan is dat de gemeente bij particuliere ontwikkelingen altijd een normatieve grond-
exploitatie en schaduwexploitatieopzet behorend bij een mogelijk toekomstig exploitatieplan 
moet (laten) opstellen. Op deze manier kan ten behoeve van de besluitvorming tijdig inzicht 
worden gegeven in de aard en financiële gevolgen die voor de gemeente ontstaan wanneer 
planologische medewerking wordt verleend aan een particulier initiatief. Tevens is de onder-
handelingsruimte ten behoeve van een te sluiten anterieure overeenkomst daarmee in beeld 
gebracht.  De beide gemeentelijke rollen ten aanzien van regie en productie met de daarbij mo-
gelijke samenwerkingsvarianten vormen in totaal zes mogelijke combinaties waarin de 
uitvoering van het gemeentelijke grondbeleid op projectniveau vorm kan krijgen.  
 
Situationeel grondbeleid: per project ontwikkellijnen bepalen 
De combinatie van beide rollen biedt verschillende strategieën voor grondbeleid bij uitvoering 
van ruimtelijke projecten. Het te voeren grondbeleid wordt steeds per project en per locatie be-
paald in de vorm van een te kiezen ontwikkellijn. De keuze voor een ontwikkellijn volgt uit een 
bewuste afweging van de gewenste mate van gemeentelijke regie tegen kansen en risico’s van 
actieve bouwgrondproductie,  Elke ontwikkellijn (1 t/m 6) leidt tot een weloverwogen inzet van 
verschillende beleidsinstrumenten op projectniveau. Hierna volgt een korte beschrijving van de 
verschillende lijnen. 
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Ontwikkellijn 1 (actieve regie in combinatie met actieve productie) 
In deze (klassieke) variant kiest de gemeente ervoor om op basis van actieve regie en actieve 
productie de gewenste ruimtelijke ontwikkeling zelf te realiseren. De gemeente neemt het initia-
tief voor de planologische procedure en onderzoekt de haalbaarheid van het plan in alle 
facetten. De gemeenteraad stelt de bijbehorende grondexploitatie vast en verstrekt krediet voor 
de uitvoering van de werkzaamheden. In zijn meest zuivere vorm heeft de gemeente 100% 
zeggenschap over het project, maar draagt ook 100% van de kosten en de risico’s.  Deze route 
is financieel verantwoord wanneer de gemeente beschikt over voldoende middelen (financieel, 
juridisch, kennis en kunde) en weerstandsvermogen om het project tot een goed einde te bren-
gen. Wanneer het maatschappelijk belang dit noodzakelijk maakt en bestuur en gemeenteraad  
bereid zijn tot aanvulling van het tekort, kunnen door middel van een actieve  regie en productie 
uiteraard ook verlieslatende ontwikkelingen worden gerealiseerd. 
 

Ontwikkellijn 1 
Wanneer toepassen? Instrumenten Randvoorwaarden 
Waar actieve regie nodig is en 
de gemeente eigenaar van de 
grond is of wil worden 

Voorkeursrecht 
Onteigeningswet 
Bestemmingsplan  
Exploitatieplan 
Gronduitgifte 

Goede beleidsmatige onderbouwing 

 Dynamische eindwaardeberekening 
Haalbaarheidsanalyse 
Onderzoeken (Flora & Fauna, milieu,  
archeologie) 
Planschadeanalyse 

Financiële haalbaarheid en risico’s 
zijn onderzocht 
Uitvoerbaarheid is gewaarborgd 
(check weerstandvermogen) 
Bestemmingsplan is financieel uit-
voerbaar  

 
 
 
Ontwikkellijn 2 (actieve regie in combinatie met productie in samenwerking) 
In situaties waarin actieve regie wordt gevoerd en er sprake van gedeeld eigendom of er onvol-
doende financiële draagkracht bestaat bij de gemeente, kan publiek- private samenwerking een 
goed alternatief zijn voor regisserend ondernemerschap (lijn 1). In dit geval deelt de gemeente 
de zeggenschap, kosten en opbrengsten en risico’s in een nader te bepalen verhouding met 
marktpartijen. Desgewenst kan in een samenwerkingsovereenkomst worden vastgelegd dat de 
gemeente de Wet voorkeursrecht gemeenten en / of de Onteigeningswet op verzoek en voor 
rekening en risico van de contractpartner inzet. 
 
 

Ontwikkellijn 2 
Wanneer toepassen? Instrumenten Randvoorwaarden 
Waar actieve regie nodig is en 
de gemeente geen (volledig) 
eigenaar van de grond is en dit 
ook niet wil worden 

Bouwclaimmodel / PPS overeenkomst 
Anterieure overeenkomst(en) 
Bestemmingsplan  
Exploitatieplan 
Posterieure overeenkomst(en) 
Op verzoek en voor rekening en risico 
initiatiefnemer: vestigen gemeentelijk voor-
keurrecht en inzetten Onteigeningswet 

Goede beleidsmatige onderbou-
wing 

 Dynamische eindwaardeberekening 
Haalbaarheidsanalyse 
Onderzoeken (Flora & Fauna, milieu, ar-
cheologie) 
Planschadeanalyse 

Financiële haalbaarheid en risico’s 
zijn onderzocht 
Uitvoerbaarheid is gewaarborgd 
(check weerstandvermogen) 
Bestemmingsplan is financieel 
uitvoerbaar 
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Ontwikkellijn 3 (actieve regie in combinatie met facilitaire productie ) 
In deze situatie is er sprake van actieve regie, maar wordt het financieel risico van de bouw-
grondproductie volledig overgelaten aan particuliere exploitanten. De gemeentelijke rol beperkt 
zich tot het vaststellen van het bestemmingplan en het verhalen van gemeentelijke kosten via 
privaatrechtelijke overeenkomsten of een exploitatieplan. 
 

Ontwikkellijn 3 
Wanneer toepassen? Instrumenten Randvoorwaarden 
Waar actieve regie nodig is 
maar de gemeente geen finan-
cieel risico wil dragen 

Anterieure overeenkomst 
Plankostenscan 
Bestemmingsplan  
(Exploitatieplan) 
(Posterieure overeenkomst) 

Goede beleidsmatige onderbou-
wing 

 Schaduwberekening exploitatieplan om 
effect macro aftopping in relatie tot de 
economische uitvoerbaarheid te onder-
zoeken 

Financiële haalbaarheid en risico’s 
zijn onderzocht en de  
uitvoerbaarheid is gewaarborgd 
Het eventuele onrendabele deel 
dat voor rekening van de gemeen-
te blijft is bekend en daarvoor 
wordt bij raadsbesluit dekking voor 
gegeven  

 

Ontwikkellijn 4 (reactieve regie in combinatie met actieve productie) 
Het gaat hier om situaties waarbij de gemeente grond en/of vastgoed kan aankopen op een 
plek waarvoor geen specifieke beleidsambities of bestuurlijke doelen zijn geformuleerd. Toch 
kan het voorkomen dat de gemeente tot aankoop overgaat, bijvoorbeeld om negatieve toekom-
stige ontwikkelingen tegen te gaan of om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Het kan 
gaan om gelegenheidsaankopen of –in sommige gevallen- strategische aankopen. 
 

Ontwikkellijn 4 
Wanneer toepassen? Instrumenten Randvoorwaarden 
Gelegenheidsaankopen of stra-
tegische aankopen  

Minnelijke aankoop tegen waarde in eco-
nomisch verkeer bij huidige bestemming 

Goede beleidsmatige onderbou-
wing 

 Anticiperende of strategische aankopen 
Financiële haalbaarheidsanalyse  
Aankooponderzoeken 

Waardering op basis van huidige 
bestemming 
Slagvaardige afhandeling => 
machtiging b&w 
Financiële lasten op termijn ge-
borgd (check weerstandvermogen) 
Tijdelijk beheer  / verhuur regelen 
Bestemmingsplan op termijn fi-
nancieel uitvoerbaar 
Regelmatige evaluatie: behouden 
of afstoten 

 

Ontwikkellijn 5 (reactieve regie in combinatie met productie in samenwerking) 
In situaties waarin de gemeente niet het initiatief neemt in de ontwikkeling, maar wel grond 
(meestal in de vorm van in het gebied gelegen openbare ruimte) in eigendom heeft, of na ge-
reedkomen van de ontwikkeling in eigendom wil krijgen en haar medewerking aan een 
particulier initiatief wil verlenen, zullen de gemeente en de ontwikkelende partij in overleg af-
spraken over de rolverdeling moeten maken. Deze kunnen in de vorm van maatwerk in een 
samenwerkingsovereenkomst tussen partijen worden vastgelegd. In deze situatie kan worden 
gedacht aan renovatie of sloop- nieuwbouwprojecten waartoe een corporatie het initiatief neemt 
of de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen.  
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Ontwikkellijn 5 

Wanneer toepassen? Instrumenten Randvoorwaarden 
Samenwerking bij herstructure-
ring van bestaande gebieden 
met diverse eigenaren  

Bouwclaimmodel / PPS overeenkomst 
Anterieure overeenkomst(en) 
Bestemmingsplan  
Plankostenscan 
Exploitatieplan 
Posterieure overeenkomst(en) 
Op verzoek en voor rekening en risico 
initiatiefnemer: vestigen gemeentelijk voor-
keurrecht en inzetten Onteigeningswet 

Per project te bepalen, maatwerk 
Voor het onrendabele deel dat 
voor rekening van de gemeente 
blijft wordt bij raadsbesluit dekking 
gegeven 

 Leidraad: notitie “de kosten in beeld, de 
kosten verdeeld” 
Dynamische eindwaardeberekening 
Berekening exploitatieplan 
Haalbaarheidsanalyse 
Onderzoeken 

Financiële haalbaarheid en risico's 
zijn onderzocht en de uitvoerbaar-
heid is aangetoond (check 
weerstandvermogen) 
Bestemmingsplan is financieel 
uitvoerbaar 

Ontwikkellijn 6 (reactieve regie in combinatie met facilitaire productie) 
In elke gemeente worden kleinschalige nieuwbouwprojecten of functieveranderingen op ver-
zoek van particulieren behandeld. Deze zijn niet altijd voorzien bij visieontwikkeling en ook zal 
de gemeente geen actieve rol in de bouwgrondproductie willen spelen. 
 

Ontwikkellijn 6 
Wanneer toepassen? Instrumenten Randvoorwaarden 
Kleinschalige particuliere initia-
tieven met één eigenaar. 
Gemeente heeft geen grondpo-
sitie 

Intentieovereenkomst voor kostentoereke-
ning 
Anterieure overeenkomst 
 

Per project te bepalen, maatwerk 
Uitgangspunt geen gemeentelijke 
bijdrage, kosten volledig voor 
rekening initiatiefnemer. 

 Schaduwberekening exploitatieplan om 
effect macro aftopping in relatie tot de 
economische uitvoerbaarheid te onder-
zoeken 

Bestemmingsplan is financieel 
uitvoerbaar 

NB. In de praktijk zullen de ontwikkelingslijnen in elkaar overvloeien. De gemeente kan bijvoor-
beeld in eerste instantie kiezen voor een actieve regierol met een facilitaire productie. Als de 
markt het initiatief echter niet overneemt, zal de gemeente, indien zij belang hecht aan de reali-
satie van het geformuleerde beleid, er niet aan ontkomen om tot actieve productie over te gaan 
en bijvoorbeeld gronden te onteigenen om de gewenste functies te realiseren. 
De hierna volgende beslisboom bevat de door de gemeente te beantwoorden richtinggevende 
vragen bij de keuze voor de gewenste ontwikkellijn en de daarmee samenhangende in te zetten 
instrumenten voor het te voeren grondbeleid bij nieuwe ruimtelijke projecten.  
 
  
Beleidsregel 
De gemeente neemt per locatie en/of project op basis van de beslisboom zoals aangeduid in figuur 5 een 
besluit over de gemeentelijke rol en het te voeren grondbeleid.  
Als uitwerking van deze keuze zal de gemeente het proces van medewerking aan particuliere initiatieven 
aanpassen. De gemeente zal in een vroeg stadium aan de hand van een op te stellen programma van eisen 
beoordelen of het betreffende plan  maatschappelijk gewenst en financieel uitvoerbaar is.   
De kosten van dit haalbaarheidsonderzoek komen, op basis van een vooraf tussen de gemeente en initia-
tiefnemer te sluiten (intentie)overeenkomst, voor rekening van de particuliere exploitant  
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Nieuw ruimtelijk project-
initiatief

betreft het een door de gemeente Katw ijk
nee  gew enste  ruimtelijke of maatschappelijke

ontw ikkeling?
ja

Is (re)actieve gemeentelijke
regie noodzakelijk voor het nee

realiseren van beleid?
ja

Is het initiatief  voor de gemeente
financieel uitvoerbaar, ook w anneer

daarvoor  gronden of vastgoed moeten nee
w orden aangekocht?

Is er dekking voor een evt. voorgecalculeerd tekort 
ja

Zijn de financiële risico's voor  de gemeente 
verkend en  in voldoende mate beheersbaar? nee

ja

Geen medew erking actieve productie facilitaire productie of productie in publiek -private
van de gemeente Grondexploitatie voor eigen rekening en risico samenw erking. De financiële gevolgen en risico's

met maximale regie over de ontw ikkeling. afhankelijk van het publiek- of privaatrechtelijk kader
Ontw ikkellijnen 1 of 4. accepteren, uitsluiten, beperken of delen.

Ontw ikkellijnen 2 en 3, 5 en 6.

lijn 1 =  traditioneel actief grondbeleid lijn 2 = pps en bouw claim
lijn 4 = anticiperende of  strategische lijn 3 = actieve regie zonder risico 
             aankopen             (alleen anterieur te regelen)

lijn 5 = herstructurering 
lijn 6 = particuliere initiatieven / private
             zelfrealisatie  

 

Figuur 5: beslisboom situationeel  grondbeleid 
 
 
 
 
In de volgende tabel staan de grondbeleidkeuze, de gemeentelijke grondpositie en het ingezet-
te grondbeleidsinstrumentarium van de gemeente Katwijk per project weergegeven. In het 
navolgende hoofdstuk wordt het instrumentarium behorende bij een actief grondbeleid nader 
beschreven. In hoofdstuk 6 wordt het instrumentarium van een faciliterend grondbeleid nader 
toegelicht. 
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Project en Actief grond - 
beleid 

Grond 
reeds in 
eigendom 

Minneli jke  
verwerving  

Onteig ening  WVG Exploitatie  
overeenkomst 

Kleipetten  Bouwclaim Ja     

t Duyfrak en Meer 
Traditioneel / 

Bouwclaim  
Geheel X X X  

Duinvallei  
Joint Venture / 

Zelfrealisatie 
Deels     

De Horn 
Traditioneel / 

PPS 
Deels X  X  

Kleipetten Zuid 
Traditioneel / 

Bouwclaim 
Deels X  X  

Rijnsoever Noord 
Traditioneel + 

Concessie 
Deels X X X  

Haven fase 2 
Traditioneel, 

bouwclaim, 
Geheel X X X  

Haven fase 3b 
Traditioneel. 

Bouwclaim 
Geheel X X X  

Klei Oost Zuid  Traditioneel Deels X  X  

Zanderij-Westerbaan Zelfrealisatie Nee    Ja 

Oude Flora Zelfrealisatie Nee    Ja 

Westerhage Zelfrealisatie Nee    Ja 

Diverse EBR projecten Zelfrealisatie Nee    Ja 

Waterklaver Zelfrealisatie Nee    Ja 

Zeehospitium Zelfrealisatie Nee    Ja 

Bloemenlaan Zelfrealisatie Nee    Ja 

Kanaalzone en Hoek de 

Rover 
Zelfrealisatie Nee    Ja 

Tabel 1 b: Lopende gemeentelijke grondexploitaties en particuliere initiatieven met de daarbij door de ge-
meente gehanteerde vorm van grondbeleid en instrumentenkeuze. 
 
Ten aanzien van het voormalige Marine Vliegkamp Valkenburg geldt dat nog geen concreet 
standpunt is ingenomen over de rol van de gemeente.  
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5. Instrumenten grondbeleid en beleid bij aan- en verkopen 
 
Zoals in hoofdstuk 4 is aangegeven zijn met de inwerkingtreding van de Wro de mogelijkheden 
om kosten te verhalen voor de gemeente verruimd. Met de nieuwe Wro zijn echter nog niet alle 
belemmeringen weggenomen. Zo blijft bovenplanse verevening ook onder de nieuwe wet lastig. 
Gemeentelijk initiatief in de vorm van onteigening  blijft ook nodig indien een grondeigenaar de 
nieuwe bestemming niet wil realiseren. 
  
Door de verruimde mogelijkheden op grond van Wro en de huidige vastgoedcrisis is actief 
grondbeleid geen vanzelfsprekendheid meer. De wet benadert de grondbeleidkeuze vanuit een 
financieel perspectief en daarmee in principe de keuze tussen zuiver actief dan wel zuiver facili-
terend grondbeleid. Bij allerlei tussenvormen (PPS constructies) spelen echter tevens andere 
argumenten een rol, zoals de wens tot regie en sturen op kwaliteit. Dergelijke PPS-constructies 
bieden mogelijkheden voor het profiteren van ontwikkelwinsten, wat niet mogelijk is bij zuiver 
faciliterend grondbeleid. Baatafroming is namelijk niet toegestaan aanvullend op het kostenver-
haal. De gemeente kan daarentegen sturen op kwaliteit door locatie-eisen op te nemen in het 
exploitatieplan. In hoeverre dit instrumentarium daadwerkelijk effectief zal zijn, zal de praktijk 
moeten uitwijzen. Kortom, de komst van de nieuwe Wro leidt niet per definitie tot heroverweging 
van actief grondbeleid aangezien grondbeleid niet enkel vanuit financieel perspectief wordt be-
redeneerd. 
 
5.1 Verwerving 
Gemeentelijke verwerving kan op twee verschillende manieren plaatsvinden, te weten via min-
nelijke aankoop en door middel van onteigening  (respectievelijk onder dwang of onder drang). 
Bij beide manieren is het mogelijk om een voorkeurspositie te verkrijgen via het vestigen van 
een gemeentelijk voorkeursrecht. In dat geval is de koop echter alleen mogelijk als de eigenaar 
wil vervreemden.  
 De volgende aspecten kunnen een rol spelen in het vast te leggen verwervingsbeleid: 
• De bestaande posities/eigendommen van de gemeente in relatie tot het plan; 
• De eigendommen in handen van aannemers en ontwikkelaars: hoe gaat de gemeente om met de 

aannemer/ontwikkelaar in relatie tot het plan, hoe komt men tot een exploitatieovereenkomst, bouw-
claimovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst (PPS). 

• De planning die hoort bij de ontwikkeling en realisatie; 
• De financiële haalbaarheidsstudie, met een daarbij behorende verwervingskostenlijst; 
• De afweging tussen actief en faciliterend grondbeleid op basis van het plan, de planning en de haal-

baarheidsstudie. 

Een belangrijk punt bij een actief grondbeleid is, dat de gemeente in het kader van de verwer-
vingen uiteindelijk de vragende partij is. Als een procedure voor een nieuwe bestemming in 
gang is gezet heeft een verkopende partij op grond van jurisprudentie over de Onteigeningswet 
naast de vermogenswaarde van de betreffende onroerende zaak ook recht op bijkomende 
schadeloosstellingen. Dit traject van verwerving heet dan minnelijke onteigening: er wordt ge-
tracht zonder onteigening tot overeenstemming te komen, maar wel met de financiële 
consequenties die uit de onteigeningswet volgen. De bijkomende kosten kunnen in de praktijk 
flink zijn. Voorbeelden van te vergoeden bijkomende schaden zijn: verhuis- en herinrichtings-
kosten; financieringskosten voor vervangend onroerend goed; stagnatieschade. 
 

Bijkomende schadeloosstellingen kunnen worden voorkomen door al in een vroeg stadium, 
ruim voordat een plan in procedure wordt gebracht, strategische en anticiperende aankopen te 
doen.  
 

Een goede afweging voor het tijdstip om over te gaan tot de actieve verwerving is essentieel. Te 
vroeg verwerven betekent onevenredig hoge rentekosten. Te laat actief verwerven leidt tot  
stagnatie in de planuitvoering en extra kosten als gevolg van onteigening . In de praktijk wordt 
veelal ca. vier jaar voorafgaand aan de planrealisatie begonnen met een actieve verwerving. 
Hierdoor behoudt de gemeente tevens de ruimte om desnoods een onteigeningsprocedure te 
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voeren die maximaal ca. 3,25 jaar kan duren. Om formeel te kunnen onteigenen, dient de ge-
meente onder andere voldoende minnelijke pogingen te hebben ondernomen/onderhandeld om 
de onroerende zaak in eigendom te verkrijgen. 
 
5.1.1 Minnelijke verwerving 
Indien wordt besloten dat de gemeente wil verwerven, gaat een door de gemeente aangewezen 
persoon (‘de verwerver’) in onderhandeling met de eigenaar of diens adviseurs om de gronden 
minnelijk te verwerven. Het doel is daarbij de gronden te verwerven tegen marktconforme prij-
zen, omdat daarop altijd de exploitatieopzet is gebaseerd. De markt conforme waarde wordt 
vooraf op basis van een taxatie bepaald. Een periodiek onderzoek naar de prijzen die in de re-
gio gelden is daarom noodzakelijk. Het verloop van de onderhandelingen kent vele varianten. 
Voor de onderhandelingen is het van belang te weten hoeveel spelers er op de markt zijn. In-
dien meerdere gegadigden belang hebben bij het verkrijgen van een grondpositie, dan zal de 
eigenaar meer aanbiedingen krijgen. Dit heeft over het algemeen een prijsverhogend effect. 
Onder omstandigheden kan het uiteindelijk nog steeds het voordeligst zijn om een prijs te bie-
den die boven de van te voren verwachte marktprijs ligt. Dit is het geval omdat de kosten die 
met onteigening zijn gemoeid aanzienlijk hoger kunnen liggen dan de marktprijs. De totale ver-
goeding bij onteigening is namelijk opgebouwd uit de marktconforme grondprijs en een opslag 
voor gederfde inkomsten en andere schade (volledige schadeloosstelling). Of de totale onteige-
ningskosten inderdaad significant hoger zijn dan de te betalen marktprijs, is sterk 
gebiedsafhankelijk. 
 
5.1.2 Onteigening 
Indien minnelijke verwerving niet mogelijk is, maar de gemeente ter uitvoering van zijn beleid 
over bepaalde gronden wenst te beschikken, staat de gemeente het middel van onteigening ter 
beschikking. Verwerving vindt dan onder dwang plaats. Het onteigeningstraject is gebonden 
aan een aantal procedurele en andere regels als omschreven in de Onteigeningswet. Alvorens 
het juridische traject wordt ingeslagen, moeten de gemeente en de eigenaar eerst proberen tot 
minnelijke overeenstemming te komen. Veelal wordt, op basis van de uitgangspunten die in de 
Onteigeningswet staan beschreven, overeenstemming bereikt. Omdat de overheid en de ontei-
gende serieuze pogingen tot minnelijke overeenstemming dienen te ondernemen, doet de 
overheid over het algemeen een eerste bod. Dit bod kan alleen serieus zijn, indien voldoende 
informatie over de verplaatsing en het te verplaatsen bedrijf aanwezig is. De informatie dient 
volledig en betrouwbaar te zijn.  
 
Enkele belangrijke uitgangspunten van de Onteigeningswet zijn:  
• De waarde van een te onteigenen onroerende zaak moet worden benaderd vanuit het oog-

punt van de werkelijke waarde, dat wil zeggen de verkoopwaarde. Deze verkoopwaarde is 
gebaseerd op een prijs, tot stand gekomen bij een transactie in het vrije commerciële ver-
keer tussen de eigenaar als redelijk handelende verkoper en de onteigenende partij als 
redelijk handelende koper. De invloed van onteigening wordt daarmee als het ware dus 
weggedacht. 

• Er dient sprake te zijn van een volledige schadevergoeding waarbij de eigenaar van het 
onroerende goed er ten gevolge van de onteigening niet in inkomen of vermogenspositie op 
achteruit of vooruit mag gaan. Bij de schadeloosstelling hoort alle schade die een recht-
streeks en noodzakelijk gevolg is van de onteigening van de zaak. Dit betekent ook dat niet 
meer dan de schade vergoed hoeft te worden. Bepaalde voordelen zoals economische 
voordelen mogen wel op de schadevergoeding in mindering worden gebracht. Dan valt bij-
voorbeeld te denken aan betere ontsluiting van het nieuwe terrein van de onteigende 
waardoor brandstof en tijd bespaard wordt. 

• De schade wordt bepaald naar het moment van de feitelijke ontneming, dus het moment 
dat de verhuizing daadwerkelijk zal plaatsvinden. 

• Er wordt veel waarde gehecht aan het recht op zelfrealisatie door de grondeigenaar. Dit 
houdt in dat als de eigenaar bereid en in staat is een ontwikkeling zelfstandig te realiseren, 
hij hiertoe mag overgaan. Wel kunnen door de gemeente te stellen randvoorwaarden er toe 
leiden dat een grondeigenaar niet bereid moet worden geacht tot zelfrealisatie over te 
gaan. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval indien de eigenaar geen afspraken wenst te ma-
ken over de inrichting en de overdracht naar de gemeente van het openbare gebied.  
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Beleidsregel 
De gemeente Katwijk heeft de voorkeur voor het bereiken van een vrijwillige overeenkomst met de grond-
eigenaar. Als de planvorming daartoe aanleiding geeft (er moet een reëel voornemen bestaan dat de 
gemeente binnen een afzienbare termijn een bestemmingsplan vaststelt) zullen de onderhandelingen over-
eenkomstig de jurisprudentie worden gevoerd op basis van zogenaamde minnelijke onteigening. 
Uitgangspunt is dan de volledige schadeloosstelling van de eigenaar, waarbij naast de vermogenswaarde 
van de onroerende zaak ook bijkomende schade worden vergoed. De Onteigeningswet zal enkel worden 
toegepast indien er geen andere mogelijkheden zijn om de gronden te verwerven. 
 
5.1.3 Gemeentelijk voorkeursrecht 
De Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg) geeft gemeenten het wettelijke recht (en geen plicht) 
van voorrang op de verwerving van onroerende zaken. Bij actief grondbeleid wordt dit instru-
ment vaak toegepast. Deze wet kent drie doelen; het versterken van de regierol van gemeenten 
bij de uitvoering van ruimtelijk beleid, meer inzichtelijkheid in de grondmarkt en prijsbeheersing. 
Het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren, als zij willen vervreemden, eerst de gemeente in de 
gelegenheid dienen te stellen de betreffende onroerende zaak te verwerven. Op deze wijze 
biedt het voorkeursrecht gedurende het planvormingsproces bescherming tegen ongewenste 
verkopen.  
 
De Wvg is in de afgelopen jaren gemoderniseerd. Belangrijke wijzigingen die hebben plaatsge-
vonden zijn vereenvoudiging van de eerste twee van de vier fasen in het Wvg-  proces. Een 
eenmaal gevestigd voorkeursrecht blijft van kracht als tijdig een volgend planologisch besluit 
wordt genomen en hoeft anders dan voordien niet meer steeds opnieuw gevestigd te worden. 
Ook is de procedure tot vestiging zodanig aangepast dat deze aansluit bij de planvormen uit de 
Wro. In het kort komt de vestiging tot een voorkeursrecht op het volgende neer: 
• burgemeester en wethouders kunnen onder voorwaarden op basis van artikel 6 Wvg gron-

den voorlopig aanwijzen voor maximaal drie maanden waarop een voorkeursrecht van 
toepassing is; 

• aan deze gronden moet een niet agrarische bestemming zijn bedacht en het huidige ge-
bruik moet afwijken van de toegedachte bestemming; 

• vervolgens kan de gemeenteraad op grond van artikel 2 Wvg gronden definitief aanwijzen. 
Daarmee wordt dan besloten tot toepassing van artikel 10 tot en met 24, 26 en 27 Wvg.  

 
Bij de modernisering is ook de aanbiedingsprocedure die een eigenaar moet volgen vereen-
voudigd. De termijn waarbinnen burgemeester en wethouders aan diegene die een aanbieding 
heeft gedaan laten weten of zij -in beginsel- al dan niet tot aankoop van het aangeboden onroe-
rend goed zullen overgaan, bedraagt zes weken. Thans kan de aanbieder burgemeester en 
wethouders verzoeken de prijsbepalingsprocedure te starten. Dezen dienen vervolgens binnen 
vier weken door middel van een procureur een verzoekschrift hiertoe in bij de rechtbank. 
 
Beleidsregel 
Een eenmaal gevestigd voorkeursrecht dwingt de gemeente om tijdig besluiten te nemen over volgende 
stappen in het planologische proces. Dit is niet altijd haalbaar en gewenst. Op dat moment moet een stra-
tegische keuze worden gemaakt tussen enerzijds de noodzakelijke zorgvuldigheid bij de ruimtelijke 
ordeningsprocedures en anderzijds de wens om het voorkeursrecht te handhaven en daarmee grondposi-
ties te kunnen verwerven. 
  
5.1.4 Strategische en anticiperende aankopen 
Een gemeente kan vooruitlopend op verwachte planvorming gronden aankopen om op een be-
paalde locatie een (sterke) grondpositie te verkrijgen. Deze aankoop kan plaatsvinden wanneer 
gronden op de markt komen, maar kan ook proactief zijn. In dat laatste geval neemt een ge-
meente zelf contact op met grondeigenaren. Een gemeente kiest voor deze mogelijkheid 
wanneer zij zelf de beschikkingsmacht over belangrijke percelen wil hebben en marktpartijen, 
met name projectontwikkelaars, vóór wil zijn. Daarbij kan de gemeente ook gebruik maken van 
de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.  
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Met een strategisch verwervingsbeleid is de gemeente in staat om een goede onderhande-
lingspositie tegenover andere partijen te verkrijgen of om ontwikkelingen op gang te brengen of 
te versnellen. Daarnaast is het denkbaar dat de gemeente door aankoop potentieel ongewenste 
ontwikkelingen tegengaat. Ook de prijs van te verwerven gronden kan voor een gemeente aan-
leiding zijn in een vroegtijdig stadium, wanneer de verwervingsprijs veelal lager ligt dan in een 
later stadium van een ontwikkeling, te verwerven. Het kan raadzaam zijn als gemeente ook 
gronden en/of panden ‘in voorraad’ te hebben als ruilobjecten ter compensatie bij verwervingen. 
Dit maakt de onderhandelingspositie van de gemeente gunstiger. Het vroegtijdig verwerven van 
percelen brengt voor gemeenten echter ook financiële risico’s met zich mee.  
 
Om te bepalen of een aankoop als strategisch kan worden gekwalificeerd is een beslisboom 
opgesteld (figuur 6). 
Strategische aankopen zijn niet zonder risico’s. Er zijn kosten aan verbonden en niet altijd zal 
de aankoopprijs met kosten bij verkoop weer goedgemaakt kunnen worden. Vooraf dient be-
schouwd te worden of er financiële ruimte is voor deze risico’s. 
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Figuur 6: beslisboom strategische- en anticiperende aankopen  
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Beleidsregel: 
Om te beoordelen of een strategische aankoop als zodanig moet worden gedaan, worden de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 
• Wenselijkheid: 

o De aankoop past binnen het collegeprogramma of het uitvoeringsprogramma van de Brede 
Structuurvisie. Er moet zicht zijn op een nieuwe beoogde bestemming en / of reconstructie 
voor het gebied waarin de betreffende onroerende zaak is gelegen. Deze nieuwe bestemming 
hoeft  nog niet te zijn vastgelegd in een (voorontwerp van een) bestemmingsplan, structuur-
plan of een streekplan. 

o Of: met de aankoop wordt een ongewenste ontwikkeling tegengegaan. 
o Of: de aankoop biedt mogelijkheden om een gewenste ruimtelijke ontwikkeling tot stand te 

brengen waarbij ruimte is om de aankoopprijs met bijkomende kosten door die ontwikkeling 
terug te verdienen. 

• Prijsvorming: 
o De strategische aankoop kan onderhands plaatsvinden tegen  maximaal de marktwaarde in 

het economisch verkeer, gebaseerd op een onafhankelijke taxatie. De aankoop vindt dus 
plaats zonder rekening te houden met bijkomende schadevergoedingen op basis van de Ont-
eigeningswet. 

o Als sprake is van “warme” grond zal in de marktwaarde een speculatief deel zitten c.q. bij de 
marktwaarde sprake zijn van een verwachtingswaarde. In dat geval moet uit een voorlopige 
financiële haalbaarheidsanalyse blijken dat de aankoop kan worden ingepast in een te zijner 
tijd op te stellen exploitatie-opzet. 

• Beheer en administratie:  
o Zolang de nieuwe bestemming nog niet is gerealiseerd, wordt het huidig gebruik van de be-

trokken onroerende zaak  voortgezet c.q. wordt  het pand of de grond tegen het huidige 
gebruik  verhuurd. 

o De rentelasten en beheerskosten verbonden aan de strategische aankopen worden binnen de 
regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten bij de verwer-
vingsprijs bijgeboekt. Indien de boekwaarde hierdoor boven de marktwaarde uitkomt wordt 
het verschil bij de jaarrekening afgeboekt. Indien reeds bij aankoop wordt voorzien dat door 
bijboeking van de rentelasten onder verrekening van eventuele huurinkomsten de boekwaar-
de boven de marktwaarde uitstijgt kan op voorhand worden besloten de rentebijschrijving 
onder verrekening van de huurinkomsten achterwege te laten. 

 
Beleidsregel 
Indien een ontwikkeling geen doorgang vindt en de strategische aankoop derhalve niet in een grondex-
ploitatie wordt ingebracht, zal de betreffende onroerende zaak weer worden verkocht. Een eventueel 
verschil tussen de te realiseren opbrengst en de boekwaarde wordt ten laste of ten gunste van reserve 
grondexploitaties gebracht. 
 
5.1.5 Waardebepaling bij verwerving 
De staatssteunregelgeving voor de verkoop van gronden en gebouwen wordt door de Europese 
Commissie analoog toegepast op de aankoop van gronden. In dat kader zal een taxatie vooraf-
gaand aan de onderhandelingen moeten plaatsvinden en uitgevoerd moeten worden door een 
onafhankelijk taxateur. Voorwaarde hierbij is dat ongepaste invloed van de taxateur op de taxa-
tie daadwerkelijk uitgesloten is. Veelgebruikte methoden om te komen tot een marktconforme 
waardebepaling van gronden zijn: 
• De comparatieve methode; 
• De residuele waardemethode; 
• Grondquotes. 
 
Het is aan de taxateur om een keuze te maken tussen deze methoden en zodoende tot een 
reële marktwaardebepaling te komen. De opdracht aan de taxateur dient in de opdrachtformu-
lering dan ook goed te worden onderbouwd. Hierbij zal ook moeten worden aangegeven in welk 



Nota grondbeleid Gemeente Katwijk 

pagina 33 

stadium van het verwervingstraject de waardebepaling plaatsvindt als strategische aankoop, in 
het kader van een gevestigd voorkeursrecht of op basis van (minnelijke) onteigening. De 
marktwaarde van gronden moet volgen uit de taxatie en op een transparante manier onder-
bouwd worden. Dit houdt in dat de taxateur op basis van de stand van zaken van het 
bestemmingsplan, de evt. afspraken met de private partijen en overige marktomstandigheden 
een marktwaardebepaling van de gronden doet. Het verdient in dit kader dan ook aanbeveling 
een taxateur in de hand te nemen die bekend is met de regionale grondmarkt. 
 
Beleidsregel 
De gemeente Katwijk heeft als beleidslijn dat alvorens tot aankoop van gronden over te gaan, de betref-
fende gronden worden getaxeerd door een onafhankelijk taxateur. In de opdracht aan de taxateur zal 
moeten worden aangegeven in welk kader de taxatie plaatsvindt.  

5.2 Beleidsregels rondom afstoten van vastgoed in tijdelijk beheer  
Bij het bepalen welk vastgoed in het kader van het grondbeleid moet worden beheerd, is het 
onderscheid tussen tijdelijk en permanent beheer van belang. Actief grondbeleid voorziet in de 
aankoop van onroerend goed, het bouwrijp maken daarvan, gevolgd door gronduitgifte. De 
verwerving van onroerend goed binnen één plan vindt echter niet van het ene op het andere 
moment plaats. In veel projecten neemt het tijdpad vanaf de initiatieffase tot de beheerfase al 
gauw 8 tot 10 jaar in beslag. Zodra de verwervingen zijn verricht start echter wel per direct de 
tijdelijke gemeentelijk beheerstaak. Bij tijdelijk beheer gaat het om ontwikkelingsvastgoed dat 
zich binnen een exploitatiegebied bevindt of in het kader daarvan is verworven en dat zo goed 
mogelijk moet worden geëxploiteerd. Permanent beheer betreft al het gemeentelijk vastgoed 
waarvan de gemeente heeft vastgesteld dat het in principe niet wordt afgestoten. Het gaat 
daarbij vooral om maatschappelijk vastgoed, vastgoed voor gemeentelijke huisvesting en overig 
vastgoed. 

Strategisch aspect 
Bij tijdelijk geëxploiteerde vastgoedobjecten zal, als gevolg van voortschrijdend inzicht en nieu-
we ontwikkelingen, de vraag aan de orde komen of de gemeente het vastgoed in tijdelijk beheer 
(nog steeds) wil inzetten ten behoeve van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen of dat beslo-
ten moet worden tot afstoten. Eenzelfde vraag dient beantwoord te worden voor vastgoed dat 
permanent beheerd is geweest, maar voor de huidige functie overbodig is geworden. Dit is bij-
voorbeeld het geval bij vrijkomende schoollocaties. Een beslissing tot het verkopen van 
vastgoed vraagt om eenzelfde analyse, afstemming en afweging die bij strategische aankopen 
aan de orde is. De in paragraaf 5.1.4. onder strategische aankopen genoemde afwegingscrite-
ria zijn dan ook bij het afstoten van toepassing, wat leidt tot de hieronder weergegeven 
beslisboom. 

Bij het afstoten van vastgoed is het van belang dat de gemeente ten opzichte van eventuele 
gebruikers en afnemers in zowel een publiekrechtelijke als privaatrechtelijke verhouding staat. 
Ook is de gemeente bij aan- en verkoop van grond en gebouwen gehouden aan Europese re-
gelgeving betreffende het voorkomen van ongeoorloofde staatssteun bij transacties met  grond 
en gebouwen. 
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Figuur 7:  beslisboom afstoten en behouden vastgoed  

Beleidsregel 
Jaarlijks wordt het gemeentelijk ontwikkelingsvastgoed en buiten gebruik te stellen gemeentelijke vast-
goed (b.v. voormalige scholen of welzijnsgebouwen) beoordeeld op basis van het criterium strategisch 
belang voor de gemeente. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd.  
De totale tijdelijke beheerportefeuille wordt daarbij verdeeld in strategisch ontwikkelingsvastgoed  (te 
behouden) en af te stoten vastgoed. Verkoop vindt plaats tegen marktconforme voorwaarden en prijs op 
basis van een voorafgaande taxatie of door middel van inschrijving. 
Het college van B&W besluit tot verkoop van af te stoten vastgoed. De daarbij behorende begrotingswij-
ziging wordt achteraf aan de gemeenteraad voorgelegd.  
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5.3 Grondprijsbeleid 
Hierna worden de grondslagen voor het bepalen van het grondprijsbeleid beschreven. 
 
5.3.1 Centrale principes 
Een consistent gemeentelijk grondbeleid is niet alleen gebaat bij een heldere definitie van de 
gehanteerde begrippen, maar tevens bij de formulering van een beperkt aantal centrale princi-
pes op basis waarvan de prijsbepaling plaatsvindt. Door consequente toepassing van deze 
principes in gelijke situaties wordt voldaan aan de wens van de gemeenteraad voor een toets-
baar grondbeleid. 

Nutsprincipe  
Veruit het belangrijkste uitgangspunt voor het gemeentelijk grondbeleid is het nutsprincipe. 
De waarde van een stuk grond wordt bepaald door de economische functie die op die 
grond kan worden uitgeoefend; het economisch nut. Indien een stuk grond wordt gebruikt 
voor landbouw is het minder waard dan wanneer diezelfde grond wordt gebruikt voor indu-
strie. De toepassingsmogelijkheden van een stuk grond worden ook bepaald door factoren 
als bodemsamenstelling en ligging, maar vooral ook door de bestemming die door de over-
heid aan die grond is toegedacht.  
 
Een belangrijk effect van de ruimtelijke ordening is de segmentering van de grondmarkt in 
deelmarkten. De belangrijkste bestemmingscategorieën zijn woningbouw, kantoorlocaties, 
bedrijventerreinen, agrarische gebieden, natuur- en recreatiegebieden en infrastructuur. 
Met haar publieke ruimtelijke ordeningsfunctie bepaalt de gemeente dus in sterke mate de 
waarde van de grond binnen haar grenzen en daarmee ook de waarde van het eigen 
grondbezit.  
 
Er is geen sprake van impliciete subsidiëring van een particuliere initiatiefnemer indien de 
verkoop van een stuk grond voor woningbouw plaatsvindt tegen een grondprijs die lager ligt 
dan bij een andere mogelijke bestemming (bijvoorbeeld kantoorontwikkeling) zou worden 
gerealiseerd, voor zover die prijs een bij woningbouw passende prijs betreft. Zo zal ook de 
verkoop van een stuk grond voor de bouw van een vrijstaande woning een andere waarde 
kennen dan voor een eengezinswoning of sociale huurwoning.  
 
Zuiverheidsprincipe 
Het zuiverheidprincipe is nauw gerelateerd aan het nutsprincipe. Met het uitgangspunt van 
zuiverheid wordt bedoeld dat geen andere elementen van de stichtingskosten of toekomsti-
ge exploitatiekosten im- of expliciet mogen worden verwerkt in de grondprijs die door de 
gemeente aan de initiatiefnemer in rekening wordt gebracht. In ieder geval moet worden 
voorkomen dat er een vermenging ontstaat tussen de grondexploitatie en de bouwexploita-
tie. Dit laat onverlet dat iedere economische functie zijn eigen maximaal toelaatbare 
grondprijs kent.  
 
Gelijkheidsprincipe  
Met het gelijkheidsprincipe wordt bedoeld dat iedere initiatiefnemer voor een gelijke hoe-
veelheid grond voor de gelijke of een vergelijkbare functie een op consistente wijze 
berekende grondprijs in rekening krijgt gebracht. Door de gemeente worden dus geen prijs-
voordelen geboden aan bepaalde categorieën initiatiefnemers. Ten behoeve van het 
gelijkheidsprincipe zijn door de gemeenteraad de minimaal te hanteren grondprijzen bij uit-
gifte per functie in de grond exploitatie vastgesteld.  

 
5.3.2 Prijsvorming en waardebepaling 
Voor de bepaling van de grondwaarde worden twee hoofdbenaderingen onderscheiden: 
• Kostprijsbenadering 
• Marktwaardemethode. 
De kostprijsbenadering is een rekenmethodiek die op basis van de kosten voor verwerving en 
bouwrijp maken, zowel directe als indirecte kosten, een grondprijs bij uitgifte bepaalt. Er wordt 
geen positief saldo op de grondexploitatie nagestreefd; een saldo nul is voldoende. 
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Veelal wordt de grondprijs op basis van de kostprijsbenadering nu gezien als het minimale be-
drag waarvoor grond moet worden uitgegeven om de grondexploitatie sluitend te krijgen. 
Tegenwoordig streven veel gemeenten naar een positief saldo op de grondexploitatie. De me-
thoden van grondprijsberekening zijn daarbij aangepast. Er is sprake van een 
marktwaardebenadering, die in grote lijnen in de volgende gedaanten voorkomt: 
• residuele grondwaardeberekening; 
• grondquotemethode; 
• vergelijkingswaardemethode. 
 
De residuele grondwaarde wordt berekend door de investeringskosten (bouw- en ontwikke-
lingskosten) in mindering te brengen op de commerciële waarde (verkoopwaarde; VON-prijs). 
Deze benadering geniet de voorkeur van de VNG, de ontwikkelaars / bouwers en het Ministerie 
van VROM (Convenant gemeentelijk grond(prijs)beleid bij gronduitgifte aan marktpartijen in 
relatie tot woningkwaliteit, 19 december 2001). 
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Bij de residuele waardeberekening wordt de VON-prijs van vastgoed als het ware afgepeld. De 
VON-prijs wordt namelijk verminderd met het bedrag aan BTW, de bouwkosten en de bijkomende 
kosten. Het bedrag dat resteert (het residu) is de residuele grondwaarde. Dit is de waarde die de 
potentiële koper bereid is voor de grond te betalen. Het gaat hier nadrukkelijk om de marktwaar-
de. 

 

 
 

                  VON-prijs:€300.000,-
                

 
  Residuele grondwaarde van 23 % incl. BTW 
Voordelen: 

• Het voordeel van de residuele waardeberekening is dat het residu de marktwaarde betreft. 
Dit houdt in dat zowel de kopende als de verkopende partij doorgaans bereid is de grond-
prijs te betalen dan wel te verkopen.  

• Stijgende vastgoedprijzen vertalen zich (bij stabiele en licht stijgende kosten) in stijgende 
grondwaarden. 

• Winst op de grondopbrengsten komt ten goede aan de gemeente en niet aan de kopende 
partijen. 

• Meer- en minderwerk, na bekend worden van de koper, wordt bij de bepaling van de 
grondprijs buiten beschouwing gelaten. 

• Wijzigend ontwerp leidt voor ontwikkelaar niet meer tot heronderhandelingen met ge-
meente. 

BTW 21 %: €63.000,- 

Bouw- en bijkomende 
kosten€ 168.000,- 

Residu: €69.000,- 

Nadelen: 
• Het bepalen van de VON-prijs (tevens prijsontwikkeling) vergt gedegen marktonderzoek 

en dient periodiek te worden uitgevoerd, aangezien de woningmarkt dynamisch is. Dit 
vergt binnen de gemeentelijke organisatie de benodigde capaciteit (financieel als perso-
neel). Daarentegen kan dit worden uitbesteed. 

• Inzicht in de kostenontwikkeling (bouwkosten, ontwikkelingskosten, winst en risico percen-
tages) vergt gedegen kennis en dient periodiek te worden bijgehouden (financieel als 
personeel). Dit kan worden uitbesteed. 

• Schommelende vastgoedprijzen resulteren (bij gelijkblijvende kosten) in schommelende 
grondwaarden. Dit bemoeilijkt het begroten van de grondopbrengsten. 

• Tegenvallende vastgoedprijzen (bij stabiele en stijgende kosten ) betekenen tevens tegen-
vallende grondwaarden. 

• Langdurige onderhandelingen met ontwikkelaars over haalbare verkoopprijzen en bouw-
kosten. Met betrekking tot commerciële verhuurobjecten (kantoren en detailhandel) dient 
onderhandeld te worden over de huuropbrengst, de percentage bruto aanvangsrendement 
(BAR) en de bouwkosten teneinde de geschatte beleggingswaarde te kunnen bepalen. Met 
betrekking tot deze commerciële verhuurobjecten zijn de onderhandelingen minder ar-
beidsintensief ten aanzien van woningen vanwege het relatief beperkte aantal commerciële 
verhuurobjecten binnen de gemeente Katwijk.  

• Kosten kunnen in de praktijk de vastgoedopbrengsten overstijgen. 
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De grondquotebenadering  gaat uit van de gedachte dat een bepaald percentage van de ver-
koopprijs van de ontwikkeling als grondwaarde aan de gemeente hoort toe te vallen. Deze 
methode wordt hoofdzakelijk bij woningbouw in grote bouwopgaven toegepast. De quote kan 
worden bepaald door vergelijking met aanliggende gemeenten, of door middel van een residue-
le berekening aan de hand van referentieprojecten. In dat geval wordt ook wel gesproken over 
de residueel bepaalde grondquote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De grondquote wordt doorgaans bepaald door middel van een residuele berekening van referen-
tieprojecten. Het residu (VON-prijs minus bouw- en bijkomende kosten) als percentage van de 
VON-prijs wordt vervolgens gehanteerd bij de grondwaardering van toekomstige projecten. 

 

 

 
              VON €250.000,- 
 

 
  Residuele grondwaarde: circa 28 % incl. BTW  
 

Het percentage van 28 % wordt vervolgens als grondquote gehanteerd bij toekomstige projecten. 

BTW 21%: €52.500,- 

Bouw- en bijkomende 
kosten: €127.500,- 

Residu €70.000,- 

Voordelen: 
• Het hanteren van vaste percentages biedt zekerheid ten aanzien van grondopbrengsten in 

de begroting. 
• Het hanteren van een grondquote voorkomt dat de gemeente veel tijd moet besteden aan 

periodiek onderzoek. Dit is gunstig indien een gemeente over beperkte capaciteit beschik 
(besparing apparaatkosten). Deze methode is gunstig bij grote aantallen objecten. 

• Het hanteren van een percentage van de VON-prijs heeft als gevolg dat de grondwaarde 
evenredig mee groeit bij een waardestijging van vastgoed, zelfs indien gelijktijdig de 
bouwkosten sterker stijgen. 

• Bij een waardestijging van vastgoed en een stijging van de bouwkosten, kan het voorko-
men dat het gehanteerde percentage boven de marktwaarde ligt. De gemeente maakt in 
deze situatie in feite winst. 

Nadelen: 
• Het hanteren van een vast percentage is niet gunstig in een situatie wanneer de vastgoed-

waarde zich sterker ontwikkelt dan de kosten, waardoor het gehanteerde percentage zich 
structureel onder de marktwaarde kan begeven. 

• De grondquote hoeft geen weerspiegeling te zijn van de marktwaarde. Het gehanteerde 
percentage kan lager dan wel hoger dan de marktwaarde worden ingeschat. 

• Gronduitgiftes en daarmee de grondquotes lopen achter op de marktontwikkelingen. Bij de 
hantering van een grondquote wordt niet de volledige waardevermeerdering van de grond 
tussen moment van vaststelling van de grondquote en moment van gronduitgifte door de 
gemeente geïnd. Daarom wordt voorgesteld om in de realisatieovereenkomst tussen ont-
wikkelaar en gemeente een clausule op te nemen over de verdeling van de 
waardevermeerdering van de grond. 

• Ontwikkelaars compenseren stijgende kosten (gelijkblijvende VON-prijzen en grondquo-
tes) door te bezuinigen op het ontwerp, en daarmee dus de kwaliteit (gebruik van minder 
duurzaam materiaal). 

• De grondquote methodiek stimuleert meerwerk (additionele kwaliteit)niet. De kosten voor 
dit meerwerk wordt tenslotte opgeteld bij de nieuwbouwprijs en wordt door de grondquote 
tevens belast. 

• Deze benadering zal vanzelfsprekend niet in ieder geval de maximale (residuele) prijs be-
halen. 
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De vergelijkingswaardemethode bepaalt de grondwaarde door een vergelijking te maken met 
de grondprijzen van vergelijkbare ontwikkelingen in gemeenten of vergelijkbare objecten en 
transacties in de naaste omgeving. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beleidsregel: grondprijs marktwoningen 
De gemeente Katwijk stelt de uitgifteprijzen voor marktwoningen marktconform vast op basis van de 
residuele benadering conform het Convenant Gemeentelijke Grondprijsbeleid dat op 19 december 2001 
is ondertekend door VNG, NEPROM, NVB en VROM. 
Het convenant bepaalt dat voor de berekening van de gemeentelijke gronduitgifteprijzen de kwaliteit 
van de te bouwen woningen uitgangspunt is. Indien de gemeente extra kwaliteit wenst toe te voegen aan 
het plan, dan betaalt de gemeente hiervoor (d.m.v. een lagere grondprijs bij gronduitgifte). Indien een 
ontwikkelaar kwaliteit wenst toe te voegen (meerwerk) dan betaalt de ontwikkelaar hiervoor door mid-
del van een hogere grondprijs. 
Voor de residuele berekening wordt uitgegaan van de door een onafhankelijk taxateur te bepalen Vrij 
Op Naam prijs.  
Voor uitgifte van kavels kan de residuele benadering niet worden toegepast. Dergelijke kavels worden 
tegen marktwaarde verkocht 
 
5.3.3 Sociale woningbouw 
Bij de prijsbepaling van sociale woningen spelen de volgende factoren een rol: 
• De te realiseren huurprijzen: 

De huurprijs van sociale woningbouw is gebonden aan een maximum, de zogenaamde 
huurprijsgrens. Boven deze grens gelden huurwoningen niet meer als sociale woningbouw. 
De huurprijs is voorts gebonden aan het huurpuntenstelsel.  

• De bouwkosten: 
De bouwkosten zijn slechts variabel met het te realiseren volume en de kwaliteit. Gegeven 
het uit een programma van eisen volgende volume en de kwaliteit zijn de bouwkosten min 
of meer een gegeven. 

• De grondkosten / kavelprijs 
• De onrendabele top: 

De financiering van sociale huurwoningbouw is gebonden aan allerlei regels waarbij reke-
ning moet worden gehouden met een afschrijvingstermijn, onderhoud en rente. Het blijkt in 
deze regio onmogelijk om met de gemaximeerde huurprijs en de voorgeschreven financie-
ringsregels een kostendekkende exploitatie te voeren waarbij ook nog een rechtvaardige 
kavelprijs wordt gehanteerd. Woningbouwverenigingen financieren dan een deel van de 

Voordelen: 
• Deze methode vergt relatief gezien weinig onderzoeksactiviteiten. Dit is gunstig voor een 

gemeente die over beperkte capaciteit beschikt. 
Nadelen: 

• De grondprijzen in aangrenzende gemeenten zijn geen betrouwbare weergave van de 
marktomstandigheden in de gemeente Katwijk. De vastgoedwaarden kunnen zich per 
gemeente namelijk sterk verschillend ontwikkelen. 

• De vergelijkingsmethode wordt moeilijk toepasbaar indien sprake is van kwalitatieve 
verschillen.  

• Bij de vergelijkingsmethode wordt de kwaliteit van het aanbod onderbelicht. Deze me-
thode is moeilijk toepasbaar bij commerciële bestemmingen zoals winkels en kantoren 
vanwege de unieke combinatie van eigenschappen (locatie, omvang, kwaliteit, toeganke-
lijkheid en dergelijke). De vergelijkende methode is meer geschikt voor de bepaling van 
grondprijzen op basis van grondprijzen van vergelijkbare (regio, moment, kwaliteit) 
ontwikkelingen. 

• De eventuele prijsstijgingen (zowel kosten als opbrengsten) worden niet doorvertaald 
naar de grondprijzen, waardoor eventuele overwinsten aan ontwikkelaars toekomen. 
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stichtingskosten uit eigen middelen om dit toch mogelijk te maken. Gemeenten passen een 
lagere grondprijs toe. 

Uitgaande van een bepaalde basiskwaliteit voor de woningen en daarmee samenhangende 
bouwkosten, heeft het genormeerde en gemaximeerde huurprijsstelsel tot gevolg dat bij sociale 
woningbouw geen sprake kan zijn van een marktconforme kavelprijs. Om deze reden waren in 
het verleden de kavelprijzen dan ook van rijkswege gemaximeerd.  

Ook in Katwijk is het tot nu toe gebruikelijk om voor sociale woningbouw gereduceerde kavel-
prijzen te hanteren. Bij de laatste projecten lagen de kavelprijzen op 50% – 80% van de 
marktconforme prijs. De kavelprijs en de onrendabele top zijn communicerende vaten. Als één 
van deze variabelen wordt verhoogd of verlaagd, zal de andere variabele met een gelijk bedrag 
maar tegengesteld bewegen. 

Het antwoord op de vraag of er bij sociale woningbouw in alle gevallen sprake is van een on-
rendabele top, is sterk afhankelijk van de waarderingsuitgangspunten welke worden 
gehanteerd. Als de strikte financieringsrichtlijnen voor sociale woningbouw worden gevolgd is er 
in deze regio bij normale kwaliteitseisen nagenoeg altijd sprake van een onrendabele top. An-
dere uitgangspunten kunnen de onrendabele top grotendeels teniet doen of zelfs tot een 
surplus leiden. Hoe hier mee moet worden omgegaan is inzet van de met de woningbouwvere-
nigingen te maken prestatieafspraken. Duidelijk is wel dat als gevolg van de crisis en de 
strengere financieringsvoorwaarden woningcorporaties minder of helemaal geen nieuwe sociale 
huurwoningen meer Bouwen. Ook Dunavie merkt de gevolgen van de crisis van kan gelukkig 
nog voldoende investeren. De maatschappelijke en politieke discussie rondom de kerntaken 
van woningcorporaties kan er in de nabije toekomst toe leiden dat ofwel het beleggersperspec-
tief  of een meer traditionele volkshuisvestelijke taakopvatting ten aanzien van de 
corporatiesector of ten aanzien van specifieke projecten en programma’s leidend wordt. De 
gemeente kan flexibel op toekomstige ontwikkelingen inspelen door grond ten behoeve van 
sociale huurwoningen in erfpacht uit te geven of bij uitgifte nadere voorwaarden aan gebruik en  
waardering te verbinden. 

Beleidsregel: grondprijs sociale woningbouw (huur) 
Het systeem van het gemaximeerde en genormeerde huurprijsstelsel voor sociale woningbouw maakt 
dat de residuele grondprijsbenadering voor sociale woningbouw niet toepasbaar is. Als gevolg hiervan 
is er bij sociale woningbouw per definitie sprake van een ten opzichte van de residueel bepaalde markt-
prijs gereduceerde kavelprijs. 
In Katwijk ligt de waarde van bouwkavels voor sociale woningbouw op 80% - 50% van de marktwaarde 
voor vergelijkbare woningen. 
 
In het kader van de prestatieafspraken zal de gemeente meerjarige afspraken met Dunavie maken over 
de toe te passen grondprijzen voor sociale woningbouw. Hierbij zal een minimale exploitatieduur moe-
ten worden gegarandeerd welke voldoende is geborgd. Ook zal moeten worden aangetoond dat er geen 
sprake is van ongeoorloofde staatsteunverlening als gevolg van aanpassing van de  grondprijs. 
 
5.3.4 Maatschappelijk Gebonden Eigendom 
In deze regio is het moeilijk om koopwoningen met een mi-
nimale kwaliteit vlak boven de huurprijsgrens te realiseren. 
Om de overstap van huur naar koop te stimuleren wordt ge-
subsidieerde koop ingezet in de vorm van producten als 
Maatschappelijk Gebonden Eigendom, Koopgarant en der-
gelijke. De woning wordt hierbij voor een lagere prijs dan de 
marktwaarde verkocht. De overstap van huur- naar koopwo-
ningen wordt hierdoor gestimuleerd. De eigenaar verkoop te 
gelegener tijd de woning weer aan de oorspronkelijke verko-
per, veelal een woningcorporatie, maar het kan ook een 
gemeente of ontwikkelaar zijn. Hierbij wordt het bij eerste 
koop genoten voordeel verrekend. Gebruikelijk is dat de wo-
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ning met een korting van € 20.000,-- - € 50.000,- ten opzichte van de vrije marktprijs wordt ver-
kocht. De korting is door regels van de belastingdienst gemaximeerd. 
 
In tegenstelling tot de sociale huurwoningen kan de vrije marktprijs van een MGE woning wel 
bepaald worden. De toe te passen reductie op de vrije marktprijs wordt verdeeld over de kavel-
prijs en een door de woningbouwvereniging te leveren bijdrage. De korting komt dan tot stand 
op basis van onderhandeling tussen gemeente en woningbouwvereniging over de te leveren 
financiële bijdrage. 
 
Om de verkoop te stimuleren, kan de korting bij eerste uitgifte en bouw ook worden ingezet bij 
duurdere woningen. Inzet van deze stimuleringsmaatregel kost echter geld en brengt risico’s 
met zich mee. De kosten bestaan, wanneer de woning in samenwerking met een woningcorpo-
ratie wordt geleverd, uit een lagere kavelprijs en renteverlies wanneer de gemeente het product 
zelf op de markt brengt. Het 
risico ontstaat uit de aan de ko-
pers verleende 
terugkoopgarantie tegen een 
vooraf vastgestelde waarde. 
Wanneer de woningprijzen da-
len, zal niettemin toch de 
oorspronkelijk gegarandeerde 
waarde moeten worden ver-
goed. Omdat de financiële 
middelen van de gemeente be-
perkt zijn, zal gesubsidieerde 
koop daarom alleen worden 
toegepast op koopwoningen met 
een Vrij Op Naamprijs van 
maximaal € 250.000,-. 
 
Beleidsregel: grondprijs sociale woningbouw (koop) 
Toepassen van gesubsidieerde koop in de vorm van Maatschappelijk Gebonden Eigendom, Koopgarant 
en vergelijkbare producten  is maatwerk, maar zal ook gepaard gaan met kavelprijzen die lager liggen 
dan de waarde voor vergelijkbare marktwoningen .  
Voor zover Dunavie hieraan uitvoering geeft dienen ook hiervoor in het kader van de prestatieafspraken 
meerjarige afspraken gemaakt te worden. Indien de gemeente hiervoor kavels aan een marktpartij te be-
schikking stelt  dienen hierbij afspraken gemaakt te worden over de verdeling van de meerwaarde bij 
uiteindelijke marktconforme verkoop van deze woningen. 
Bij kaveluitgifte door de gemeente wordt gesubsidieerde koop toegepast bij woningen met een maximale 
marktwaarde van € 250.000,-- VON.  
Wanneer ontwikkelaars MGE / Koopgarant op een hogere prijscategorie willen toepassen staat dit hun 
vrij, de gemeente zal hierin echter niet financieel bijdragen. 

 
5.3.5 Maatschappelijke objecten, scholen en welzijnsgebouwen 
Gronduitgifte voor maatschappelijke voorzieningen gebeurt thans op basis van een kostprijsbe-
rekening. Deze manier van berekenen leidt als gevolg van verschillende specifieke locatie 
omstandigheden tot verschillende grondprijzen voor gelijksoortige functies. Voor zover het soli-
taire ontwikkelingen betreft is de kostprijsberekening adequaat. Als de maatschappelijke 
ontwikkeling echter deel uitmaakt van een meeromvattend project is het met het oog op prakti-
sche bruikbaarheid gewenst de grondprijsberekening te herzien en te vereenvoudigen. Hiervoor 
wordt aansluiting gezocht bij de uitgifteprijzen van sociale woningbouw.  
Er zal een onderscheid worden gemaakt in uitgifteprijzen per vierkante meter uitgeefbare grond 
en vierkante meters bruto vloer oppervlakte (m2 BVO). Voor maatschappelijke functies met een 
extensief ruimtegebruik  zoals sportvelden wordt een vaste prijs van € 50,- per vierkante meter 
berekend. De grondprijzen voor maatschappelijke voorzieningen worden vierjaarlijks, bij de ac-
tualisatie van de nota grondbeleid, geëvalueerd en indien nodig herzien. 
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Beleidsregel: uitgifteprijzen voor maatschappelijk vastgoed 
De kostprijsberekening is alleen van toepassing bij (her)ontwikkelingen die (nagenoeg) alleen de beoog-
de maatschappelijke voorziening tot doel hebben. 

Bij exploitaties met meeromvattende functies wordt uitgegaan van een vast prijs voor bebouwde maat-
schappelijke voorzieningen van € 250 euro per m2. Bij gestapelde bouw wordt de grondprijs vastgesteld 
per m2 BVO plus bijbehorende directe buitenruimte.  
Voor zover naast de maatschappelijke functie ook commerciële activiteiten plaatsvinden wordt de grond-
prijs  pro rato gecorrigeerd. 
Voor functies met een extensief ruimtegebruik (sportvelden e.d.)  wordt een vaste prijs van € 50,- per 
vierkante meter berekend. 

Om grip te houden op de prijsontwikkeling bij het beëindigen van de maatschappelijke functie kunnen 
gronden voor maatschappelijke functies in erfpacht of onder een recht van opstel worden uitgegeven. 
 
5.3.6 bedrijfsterreinen 
Gronduitgifte voor bedrijfsterreinen vindt tegen marktconforme tarieven plaats. 

Beleidsregel: uitgifteprijzen voor Bedrijventerreinen 
Bedrijfsterreinen worden uitgegeven tegen marktconforme prijzen voor bouwrijpe kavels. 
Uitgifte vindt plaats met inachtneming van de strategie van uitgifte van bedrijfsterreinen in regionaal 
verband. 
Waar kantoorbebouwing in meerdere bouwlagen is toegestaan zal de kavelprijs berekend worden over 
het aantal te realiseren m² BVO, voor zover deze laatste oppervlakte groter is dan de kaveloppervlakte. 
Het betreft hier de zogenaamde FSI-methode (Floor space index).  

5.4 Gronduitgifte 
 
5.4.1 Eigendom 
De basis van uitgifte wordt gevormd door het in-
strument van de gronduitgifteovereenkomst, die 
wordt ingezet om de voorwaarden van de gewens-
te ontwikkeling op te leggen aan de afnemende 
partij. De gemeente bepaalt welke ontwikkeling 
gestalte krijgt, waarbij een keuze wordt gemaakt in 
dure bouw, middeldure bouw en goedkope bouw. 
Tevens kan een indeling naar doelgroepen worden 
aangehouden en vastgelegd. In de overeenkomst 
wordt de residueel bepaalde grondprijs vastgelegd. 
Met de uitgifteprijs worden gemaakte kosten via de 
grondexploitatie verhaald. 
De voorwaarden waaronder uitgifte plaats vindt, 
worden vastgelegd als ‘Modelovereenkomst’ of als 
los toe te passen ‘Algemene voorwaarden’. 
 
De uitgifteovereenkomst als hier geschetst is mo-
gelijk als de gemeente een actief grondbeleid voert 
en daarmee eerst gronden heeft verworven, zie hiervoor de hoofdstukken 4 en 5. De uitgifte 
van gronden kan plaatsvinden in de vorm van koop, ruil of huur via marktselectie en onder-
handse transacties. 
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5.4.2 Erfpacht 
Bij actief grondbeleid kan, nadat het bouwrijp maken is afgerond, de grond door de gemeente  
ook in erfpacht worden gegeven. Erfpacht lijkt sterk op gewoon eigendom. Het is een beperkt 
zakelijk recht dat wordt gevestigd bij notariële akte en waarmee de erfpachter de bevoegdheid 
geeft een onroerende zaak te gebruiken als ware hij eigenaar van de zaak (meestal grond) te-
gen betaling van een canon.  Deze canon wordt betaald op basis van een nader te bepalen 
rente. Het ligt voor de hand om de bij de gemeente gehanteerde omslagrente bij erfpacht als 
uitgangspunt te nemen. Bij de bepaling van de hoogte van de toe te passen rente zal met het 
oog op ongeoorloofde staatssteun steeds getoetst moeten worden of deze marktconform is. 
Betaling van de canon dekt de gemeentelijke financieringslasten. De jaarlijkse betaling van de 
canon kan worden afgekocht met een betaling ineens. De erfpachter is gerechtigd (tenzij de 
erfpachtvoorwaarden dit uitdrukkelijk uitsluiten) de erfpacht aan derden over te dragen, hypo-
theek daarop te vestigen en te verhuren. Veel grote gemeenten gebruiken erfpacht bij de 
uitgifte van bouwgrond. Het doel daarvan is vaak tweeledig. 
 
In de eerste plaats kan met erfpacht grip worden gehouden op een eventuele waardevermeer-
dering van de grond in de toekomst. Zo kan bijvoorbeeld per 10 jaar de hoogte van de canon 
worden aangepast aan de marktwaarde van het perceel. In de tweede plaats geven erfpacht-
voorwaarden door hun zakelijke werking meer mogelijkheid van sturing aan het toegestane 
gebruik van het recht dan bij eigendomsoverdracht ooit mogelijk is. Daardoor kan meer grip 
worden gehouden op de stedelijke ontwikkeling. 
 
De laatste jaren is daar een argument bijgekomen. Erfpacht kan een middel zijn om de ver-
koopbaarheid van woningen te stimuleren. Dit werkt echter alleen als de gemeente bereid is 
hierbij ook een duit in het zakje te doen. Omdat Katwijk hiervoor andere middelen gebruikt (star-
tersleningen en korting op kavelprijs bij gesubsidieerde koop) zal Katwijk niet zelf initiatieven 
nemen om erfpacht voor woningbouw te introduceren. Mits de financiële consequenties verge-
lijkbaar zijn met verkoop staat de gemeente welwillend om mee te werken aan initiatieven uit de 
markt. 
Aandachtspunt bij erfpacht is nog het wettelijk geregelde recht op een vergoeding bij beëindi-
ging van het erfpachtrecht. Dit kan contractueel worden uitgesloten, behalve als het woningen 
betreft of de opstallen verplicht zijn aangebracht. Bij woningen hoeft dit voor de gemeente geen 
risico te zijn, omdat de woning met de grond vervolgens weer verkocht kan worden. Bij vergelij-
king van erfpacht ten opzichte van verkoop bestaan er in geval van erfpacht de volgende voor- 
en nadelen: 
Voordelen: 
• De gemeente kan gebruiks- of beheersplichten opleggen; 
• De zakelijke werking van de erfpachtvoorwaarden werkt in het voordeel van de gemeente; 
• Uitgifte in erfpacht vraagt om een geringere investering van de erfpachter waardoor de kans wordt 

vergroot dat de gemeente haar bouwgrond ook in slechte economische tijden kan afzetten; 
• Bij afloop van de erfpachtperiode komt de waardestijging van de grond ten goede aan de gemeente; 
• Erfpacht gaat grondspeculatie tegen. 
Nadelen : 
• Bij erfpacht moet de gemeente een forse voorinvestering doen; 
• Hypotheekverstrekkers stellen eisen aan de erfpachtvoorwaarden. Vooral voor de financiering van 

woningen wordt gekeken naar de duur van de erfpachtovereenkomst en de (on)mogelijkheden om 
de canon tussentijds aan te passen; 

• Banken beoordelen de betalingsplicht van de canon verschillend. De ene bank ziet de betalingsplicht 
van de canon als een element dat mede het maximum van de te financieren koopsom bepaalt, ande-
re banken tellen de canon niet mee; 

• Vanwege contractuele onzekerheden schrikt erfpacht investeerders en kopers van woningen soms 
af; 

• Bij erfpacht moet de gemeente een (omvangrijke) beheer administratie bijhouden; 
• De gemeente kan de erfpacht niet opzeggen bij wanbetaling van de canon, want daarmee vervalt 

het recht onder de woning als onderpand voor de hypotheek; 
• Vaak moet de eigenaar (de gemeente) aan het einde van de erfpachtperiode de erfpachter een ver-

goeding betalen voor de aanwezige opstallen; 
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Beleidsregel: 
De gemeente staat niet onwelwillend tegenover erfpacht voor ongesubsidieerde koopwoningen.  
De gemeente is echter niet bereid tot financiële impulsen op dit gebeid (dat gebeurt op andere wijzen, o.a. 
gesubsidieerde koop en startersleningen). Er is daarom geen actief beleid om erfpacht in te zetten bij de 
uitgifte van gronden voor koopwoningen in de vrije sector. De gemeente heeft wel een positieve houding 
als verzoeken om medewerking hiertoe vanuit de markt komen. Hierbij geldt dan de voorwaarde dat de 
financiële gevolgen voor de gemeente beheersbaar moeten blijven en op de lange termijn vergelijkbaar 
zijn met verkoop. 

Voor sociale woningbouw, waaronder ook begrepen MGE constructies, kan uitgifte in erfpacht een goed 
sturingsinstrument zijn. Dit zal onderwerp van gesprek zijn van de met Dunavie te voeren gesprekken als 
uitwerking op de prestatieafspraken. 

Gronden voor maatschappelijke functies kunnen afhankelijk van de randvoorwaarden onder erfpacht 
worden uitgegeven. 

Voor de berekening van de canon geldt de gemeentelijke omslagrente als uitgangpunt. 
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6. Faciliterend grondbeleid 
 
Sinds het van kracht worden van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in 2008 moet de gemeente, 
sterker nog dan voorheen,  bij het nemen van een planologisch besluit op gronden van particu-
lieren zorgvuldig onderzoek doen naar de uitvoerbaarheid van dit besluit. De beslissing om al 
dan niet planologische medewerking te verlenen aan particuliere grondexploitatie is daarmee 
geen beginpunt maar het resultaat van een bewust gekozen ontwikkelingsstrategie waarvan de 
onderhandelingsfase eindigt met de ter visielegging van een ontwerpbestemmingsplan. Voor de 
gemeente geldt een verplichting tot kostenverhaal en verder moet steeds worden onderzocht of 
er een noodzaak is tot het stellen van locatie-eisen of een tijdpad ten aanzien van de realisatie. 
Dit betekent dat bij elke bestemmingsplanprocedure zorgvuldig moet worden nagegaan welke 
gemeentelijke kosten volgens welke methode zullen worden verhaald op de particuliere exploi-
tant(en). Zoals al is beschreven in hoofdstuk vier is daarbij van belang dat de gemeente niet 
meer kosten kan verhalen dan de opbrengstpotentie van de betreffende gronden (macro-
aftopping). Ook geldt dat bij toepassing van publiekrechtelijk kostenverhaal er een maximering 
van gemeentelijke plankosten (micro aftopping) van toepassing is. De hoofdvraag bij facilitair 
grondbeleid is steeds of de inzet van een exploitatieplan leidt tot een plan dat voldoet aan het 
gemeentelijk beleid en aantoonbaar economisch uitvoerbaar is. 

6.1 Afdeling grondexploitatie Wet ruimtelijke ordening 
De afdeling grondexploitatie, welke onderdeel uitmaakt van de Wro, heeft een tweeledig doel, 
namelijk: 
• Het bieden van een geactualiseerd publiekrechtelijk instrumentarium voor kostenverhaal, verevening 

en locatie-eisen bij private grondexploitatie; 
• Het oplossen van knelpunten bij het privaatrechtelijk optreden van gemeenten. 

 
Privaatrechtelijke afspraken hebben de voorkeur boven de inzet van het publiekrechtelijke in-
strumentarium. Door de Grondexploitatiewet (onderdeel van de Wro) krijgen de gemeenten een 
publiekrechtelijke ‘stok achter de deur‘, namelijk de mogelijkheid om regels met betrekking tot 
de uitvoering en het huisvestingsbeleid (particulier opdrachtgever schap, woningbouwcatego-
rieën) op te nemen. Daarnaast kunnen locatie-eisen worden geregeld door middel van een 
exploitatieplan. Het probleem aangaande freeriders is hiermee opgelost. 
 
Het vaststellen van een exploitatieplan is alleen verplicht wanneer de kosten van de grondex-
ploitatie en (kwaliteits)eisen voor de werken en werkzaamheden (bouwrijp maken, inrichting 
openbaar gebied, aanleg nutsvoorzieningen e.d.) niet op andere wijze verzekerd zijn en er geen 
regeling over de fasering nodig is. Deze verplichtingen gelden alleen voor gronden waarop een 
bij Algemene Maatregel van Bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen en welke door een 
private partij worden ontwikkeld. Na opstelling van een exploitatieplan kunnen alsnog overeen-
komsten met private partijen worden gesloten, echter dienen deze te passen binnen het kader 
van het exploitatieplan. Een dergelijke overeenkomst wordt aangeduid als ‘posterieure over-
eenkomst’. Hieraan kunnen achteraf geen onderwerpen meer worden toegevoegd, dit kan 
slechts door herziening van het exploitatieplan.  
 
Het exploitatieplan bestaat uit twee onderdelen: 
• Verplicht deel: aanduiding exploitatiegebied, omschrijving van werken en werkzaamheden en exploi-

tatieopzet; 
• Facultatief deel (uitvoeringsaspecten): kwaliteitseisen, eisen aan inrichting openbare ruimte, na-

komingregels. 
 

De verplichte exploitatiebijdrage is vormgegeven door een voorschrift aan de bouwvergunning. 
Dat wil zeggen dat bij toetsing van de bouwvergunningaanvraag ook wordt getoetst aan het 
exploitatieplan en op basis hiervan de verschuldigde bijdrage in rekening wordt gebracht. 
 
Welke kosten kunnen worden verhaald, is als een limitatieve lijst in het Besluit ruimtelijke orde-
ning (Bro) opgenomen. 
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De limitatieve kostenlijst (zie Bro, art. 6.2.3. t/m. 6.2.5.) heeft in beginsel alleen betrekking op 
aanlegkosten. Kosten voor beheer, onderhoud en vervanging vallen hier niet onder. Ook kosten 
buiten het exploitatiegebied komen in aanmerking, zoals ontsluitingswegen, bruggen en par-
keervoorzieningen, voor zover deze een relatie met het betreffende plan hebben. Op basis van 
drie uitgangspunten wordt getoetst of kosten kunnen worden verhaald: 
 
• Profijt: kosten van bovenwijkse voorzieningen komen in principe alleen voor verhaal in aanmerking 

indien en voor zover het gebied profijt heeft en de kosten toerekenbaar zijn aan het gebied; 
• Toerekenbaarheid (causaliteit): de kosten zouden niet gemaakt zijn, indien het exploitatieplan niet 

gerealiseerd werd; 
• Evenredigheid (proportionaliteit): indien meerdere locaties profiteren van bovenwijkse voorzieningen, 

worden de kosten naar rato toegerekend aan de profiterende gebieden. 
 
Het gemeentelijk beleid over kostenverhaal bij locatieontwikkeling is vastgelegd in de nota Kos-
tenverhaal gemeente Katwijk 2012. 
 
De procedure met betrekking tot het kostenverhaal en bestemmingsplan is weergegeven in fi-
guur 8. 
 

� Ontwerp 

bestemmingsplan

� Beoordeling in hoeverre 

kostenverhaal en 
kwaliteitseisen geregeld 

worden d.m.v. 

overeenkomsten

� Vaststelling 

bestemmingsplan met 
of zonder 

exploitatieplan (vormen 

samen 1 besluit)

kostenverhaal

� Anterieure
overeenkomst via niet 

openbare 

onderhandelingen (deal 
= deal)

Fase ná 
besluitvorming

Besluitvorming
Raad 

Fase vóór 
besluitvorming

� Bestemmingsplan

� Exploitatieplan 

(eventueel)

� Posterieure 
overeenkomst 

óf

� Bouwvergunning

Kostenverhaal
Kostenverhaal o.b.v. 
exploitatieplan

 

Figuur 8: Procedure kostenverhaal en bestemmingsplan 
*Anterieure overeenkomst: overeenkomst die gemeente sluit met één of meerdere particuliere eigenaren sluit 
op het moment dat er (nog) geen exploitatieplan is. 
 
De Wro stelt het vaststellen van een exploitatieverordening (nieuwe stijl) facultatief. De ervarin-
gen op dit gebeid zijn nog zeer beperkt. Met een dergelijke verordening legt de gemeente 
zichzelf spelregels op die echter ook als keurslijf kunnen werken. Op dit moment wordt geen 
toegevoegde waarde gezien in het vaststellen van een dergelijke verordening. 
 
Beleidsregel:  
De gemeente zal geen exploitatieverordening nieuwe stijl vaststellen aangezien het voor de ge-
meente geen meerwaarde levert. Op dit moment is er nog weinig ervaring op dit punt met de 
nieuwe grondexploitatiewet.  
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6.2 Bestemmingsplan 
In het bestemmingsplan legt de gemeente de bestemming vast voor de gronden in het eigen 
grondgebied. De bestemmingen worden weergegeven op een kaart en voorzien van voorschrif-
ten en een toelichting. De belangrijkste instrumentele betekenis van dit plan is het gebruik als 
instrument om particuliere activiteiten rond ruimtelijke inrichting te kunnen sturen. De gemeente 
kan ook met een faciliterend grondbeleid door het opstellen van een bestemmingsplan toch 
grote invloed uitoefenen op de ontwikkelingen. Een bouwvergunning kan en mag niet verleend 
worden wanneer deze in strijd is met het bestemmingsplan of het exploitatieplan. Daarnaast 
kan het bestemmingsplan nodig zijn voor de inzet van andere instrumenten zoals onteigening of 
vestiging van een voorkeursrecht. De gemeente stelt zelf de prioriteiten rondom aanpassingen 
van bestemmingsplannen. Op grond van de  Wet ruimtelijke ordening moet ieder bestemmings-
plan om de tien jaar worden herzien of verlengd of worden vervangen door een 
beheersverordening. De beheerverordening is een door de gemeenteraad vast te stellen rege-
ling die bepalingen bevat om een “bestaande” situatie te handhaven. Het instrument heeft tot 
doel ruimtelijke regels te stellen voor gebieden waarin de bestaande situatie bevroren kan wor-
den. De beheersverordening vervangt het bestemmingsplan en moet ook eenmaal per 10 jaar 
worden herzien. 
Vanuit de markt wordt nog al eens aangegeven dat de procedures soms lang duren en be-
stemmingsplannen weinig flexibiliteit kennen. Om hieraan tegemoet te komen wil de gemeente 
meer gebruik maken van globale bestemmingplannen met een uitwerkingsplicht en de met de  
Wro geïntroduceerde coördinatieregelen. Deze regeling zorgt voor afstemming tussen de verle-
ning van een omgevingsvergunning en de vaststelling van een bestemmingsplan.  

6.3 Anterieure en posterieure overeenkomsten 
De Wro kent een expliciete basis voor het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten over 
de grondexploitatie tussen gemeenten en marktpartijen of particulieren. Op deze wijze is zeker 
gesteld dat kostenverhaal kan plaatsvinden. Die wettelijke basis geldt voor alle soorten over-
eenkomsten, ongeacht de naamgeving. De wet kent twee soorten overeenkomsten: 
 
1. Anterieure overeenkomst 
2. Posterieure overeenkomst 
 
Ad 1. Anterieure overeenkomst 
De anterieure overeenkomst wordt in een vroeg stadium gesloten vóórdat (eventueel) een ex-
ploitatieplan is vastgesteld. Voor anterieure overeenkomsten geldt een grote contractsvrijheid. 
De gemeente is voor het verhaal van kosten niet gebonden aan het publiekrechtelijke kader van 
de grondexploitatiewet. Dat betekent onder meer dat in deze overeenkomsten ook afspraken 
kunnen worden gemaakt over de financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen buiten de 
locatie, dus in een groter gebied. Daardoor kan bovenplans worden verevend. Wel geldt daarbij 
dat de betreffende bijdragen betrekking hebben op een concrete gebiedsontwikkeling en pas-
sen binnen een structuurvisie van gemeente, provincie of Rijk. Uiteraard gelden daarnaast de 
algemene eisen van het BW en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de Awb. 
 
Ad2. Posterieure overeenkomst 
Posterieure overeenkomsten zijn overeenkomsten die worden gesloten nadat een exploitatie-
plan is vastgesteld. Bij deze overeenkomsten bestaat minder contractsvrijheid omdat niet mag 
worden afgeweken van het publiekrechtelijke kader van de grondexploitatiewet en het exploita-
tieplan. Bovenplanse verevening is publiekrechtelijk niet toegestaan. 

6.4 Baatbelasting 
Op basis van artikel 222 Gemeentewet kunnen kosten ook worden verhaald door het heffen van 
een baatbelasting. Heffing van baatbelasting zal echter bij ruimtelijke plannen over het alge-
meen niet aan de orde zijn, omdat artikel 222 Gemeentewet aangeeft dat kostenverhaal dan via 
een exploitatieplan of daaraan gerelateerde overeenkomsten dient te geschieden.  
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Toepassing van baatbelasting is dan alleen nog mogelijk bij investeringen in de openbare ruim-
te die niet aan een bouwplan zijn gerelateerd. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan de 
herinrichting van een winkelgebied en de aanleg van rioleringen in het buitengebied. 
 
Beleidsregel 
De gemeente Katwijk is terughoudend met betrekking tot de baatbelasting. Dit instrument zal enkel in 
uitzonderlijke gevallen worden gehanteerd indien overige instrumenten niet toereikend zijn ten aanzien 
van kostenverhaal. 

6.5 Planschade 
Een bijzondere kostenpost bij gebiedsontwikkelingsprojecten kan bestaan uit te betalen plan-
schadevergoedingen. Planschade kan optreden als een particulier schade lijdt of dreigt te lijden 
door (gemeentelijke) plannen met betrekking tot de realisatie van bepaalde inrichtingsdoelstel-
lingen. Door het opstellen van een bestemmingsplan kunnen bijvoorbeeld de 
gebruiksmogelijkheden van onroerend goed beperkt worden. Hoewel de gemeente niet in alle 
gevallen verantwoordelijk is voor de daadwerkelijke inrichting, is zij dat wel voor het scheppen 
van het planologisch kader. 
 
Bij particuliere ontwikkelingen waar de gemeente in bovenbedoelde zin medewerking aan ver-
leent, ontstaat het risico dat de gemeente geconfronteerd wordt met vorderingen uit 
planschade. Het is mogelijk en toegestaan om deze schade contractueel voor rekening van de 
ontwikkelaar /derde te laten komen. Indien het publiekrechtelijke spoor wordt gevolgd, is kos-
tenverhaal, en daarmee het verhaal van planschade, zelfs verplicht. De Wro biedt in artikel 6.4a 
de mogelijkheid dat burgemeester en wethouders een planschadeverhaalsovereenkomst sluiten 
met de initiatiefnemer van een nieuwe ontwikkeling waarbij de initiatiefnemer de gemeente een 
vergoeding betaalt voor de planschade die door zijn planontwikkeling optreedt. 
 
Beleidsregel 
De gemeente Katwijk heeft als beleidslijn dat planschade voor rekening van de initiatiefnemer is.  

6.6 Gemeentelijke exploitatieverordening 
Zoals in paragraaf 6.1. is aangegeven vormt sinds 1 juli 2008 het exploitatieplan en/of anterieu-
re overeenkomsten de basis voor gemeentelijk kostenverhaal bij locatieontwikkeling. Daarvoor 
vond kostenverhaal plaats op basis van met initiatiefnemers te sluiten exploitatieovereenkom-
sten. Richtlijnen voor het proces om te komen tot dergelijke overeenkomsten en de inhoud 
daarvan staan vermeld in de gemeentelijke exploitatieverordening 2007. Binnen de gemeente 
zijn nog enkele bestemmingsplannen vigerend die ter inzage zijn gelegd voor 1 juli 2008. Voor 
deze plannen kan geen exploitatieplan worden opgesteld. Op basis van het overgangsrecht zal 
voor deze plannen kostenverhaal plaatsvinden door het sluiten van exploitatieovereenkomsten 
op grond van de gemeentelijke exploitatieverordening. De exploitatieverordening zal steeds 
minder worden toegepast. Als alle bestemmingsplannen onder het regiem van de Wro van 1 juli 
2008 zijn vastgesteld kan deze verordening worden ingetrokken. 
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7. Financiën 

7.1 Complexindeling  
Dit hoofdstuk betreft de financiële aspecten bij ruimtelijke projecten binnen de gemeente Kat-
wijk. De inhoud hangt nauw samen met de financiële verordening gemeente Katwijk 2009, het 
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, de nota financieel afwijkingen-
beleid en de nota kostenverhaal gemeente Katwijk.  
 
De gemeente kent diverse ruimtelijke plannen, zowel “eigen” plannen als particuliere initiatie-
ven. Afhankelijk van de fase waarin een plan zich bevindt wordt hier een bepaalde status aan 
toegekend, welk onderscheid ook in de administratie is verwerkt. Binnen de gemeente wordt 
gewerkt volgens de methode van het projectmatig werken. 
 
Uitgangspunt is dat iets pas als een project wordt opgepakt en geadministreerd nadat hiertoe 
door het managementteam een besluit is genomen. Voor die tijd zullen aanloopkosten worden 
gemaakt, voornamelijk bestaande uit ambtelijke uren. Voor zover hierover niet met particuliere 
initiatiefnemers afspraken over zijn gemaakt, worden deze uren in eerste instantie ten laste van 
de reguliere producten uit de productbegroting gebracht. Pas nadat een besluit is genomen dat 
iets als project wordt beschouwd, zal de projectadministratie (een complex) worden opgetuigd. 
Desgewenst kunnen historische (aanloop)kosten alsnog in het project worden ingebracht. 
 
De projecten binnen het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) hebben een bepaalde 
status afhankelijk van de positie binnen de projectfasering, namelijk:  
 
• Projecten voor een complexbesluit; 
• Projecten met een complexbesluit; 
• Projecten met een uitvoeringsbesluit; 
• Af te sluiten projecten; 
• Complex bijzondere exploitaties. 

Het onderscheid tussen projecten vóór een complexbesluit en projecten met een complexbe-
sluit wordt in de praktijk niet gemaakt. Er is daarom aanleiding voor een vereenvoudiging van 
de hiervoor aangeduide onderverdeling. De complexindeling van projecten kan inzichtelijker 
worden gemaakt door het moment waarop de gemeenteraad besluit om gronden in exploitatie 
te nemen tot uitgangspunt voor onderverdeling te maken. De activiteiten die binnen een com-
plex worden geadministreerd kunnen daarmee worden toegerekend aan grond welke nog niet 
in exploitatie is genomen en bouwgrond welke, op grond van een raadsbesluit, al in exploitatie 
is genomen. Dit besluit ligt meestal dicht bij het moment waarop het bestemmingsplan wordt 
vastgesteld. Het project komt dan in de realisatiefase waarin, naast afronding van de laatste 
aankopen, civieltechnische en cultuurtechnische werkzaamheden worden verricht en uitgifte 
van bouwrijpe grond plaatsvindt. 

In de fase waarin een specifiek bestemmingsplan wordt opgesteld zal de relatie tussen het plan 
en het complex en de daarbij behorende complexgrens direct inzichtelijk moeten zijn. Dit, omdat 
de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan moet worden onderbouwd met een 
door de raad vastgestelde grondexploitatieberekening. 

Bij de fiscale beoordeling van een plan ligt tevens een relatie met het betreffende bestem-
mingsplan en het complex. Verrekenbare BTW en compensabele BTW worden immers 
afgerekend op het niveau van een in uitvoering te nemen of genomen bestemmingsplan.  

De commissie BBV heeft in haar herziene notitie grondexploitatie van februari 2012 een aantal 
nieuwe richtlijnen en aanbevelingen gegeven over de waardering van gronden in de verschil-
lende productiestadia. Deze richtlijnen zien vooral op situaties van actief gemeentelijk 
grondbeleid, waarbij de gemeente gronden aankoopt ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen. 
In deze notitie wordt een tweedeling gemaakt in de gemeentelijke grondportefeuille bij gebieds-
ontwikkelingen in Niet In Exploitatie Genomen Grond (NIEGG) en Bouwgrond in exploitatie 
(BIE). Projecten voorafgaand aan een complexbesluit en projecten met een complexbesluit zijn 
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in BBV-termen te beschouwen als NIEGG (niet in exploitatie genomen gronden). Projecten met 
een uitvoeringsbesluit vormen volgens het BBV bouwgrond in exploitatie). 
 
Beslispunt: 
De indeling van projecten en complexen worden geactualiseerd zodat deze beter aansluit bij de BBV- 
indeling. Daarin wordt de complexen onderverdeeld op basis van het onderscheid tussen Niet In Exploi-
tatie Genomen Grond en Bouwgrond In Exploitatie.  
 
7.1.1 Complex Niet In Exploitatie Genomen Gronden 
Voorafgaand aan het openen van een complex/grondexploitatie worden door de gemeente 
doorgaans al kosten gemaakt, de zogenaamde planvoorbereidingskosten. Voordat de gemeen-
te de ruimtelijke plannen daadwerkelijk gaat ontwikkelen, doorloopt zij al een flink aantal 
stappen. Hierbij kan gedacht worden aan grondaankopen, verrichten van onderzoek, het opstel-
len van ontwikkelingsvisies en het uitvoeren van haalbaarheidsstudies. Bij dit alles gaat het om 
projecten in het eerste ontwikkelingstadium, vanaf de initiatieffase tot gedeeltelijk in de definitie-
fase. Acties als het formuleren van een doelstelling en het opstellen van een planning vinden 
hierin plaats. Op basis van een stedenbouwkundige visie voor een bepaald gebied kan een glo-
bale haalbaarheidsanalyse worden gemaakt. Ter ondersteuning van de financiële haalbaarheid 
kan een aantal globale gebiedsonderzoeken nodig zijn. De omvang van de beschikbare onder-
zoeken bepaalt de nauwkeurigheid van de haalbaarheidsanalyse. Per project zal worden bezien 
welke onderzoeken nodig zijn om tot een zekere mate van betrouwbaarheid te komen. De fi-
nanciële haalbaarheid wordt vervolgens middels een globale grondexploitatie inzichtelijk 
gemaakt. Het college kan vervolgens op basis van de resultaten aan de gemeenteraad voor het 
project een krediet vragen om door te gaan met het project. De kosten die tot het verlenen van 
het krediet zijn gemaakt drukken op de begroting. Bij de kredietverlening wordt tevens besloten 
of de opgebouwde aanloopkosten (deels) in het project worden overgenomen, of dat deze ten 
laste van de begroting blijven. De keuze is afhankelijk van de mate waarin de opgebouwde kos-
ten in verhouding staan tot de voor het project bruikbare producten. Wanneer bij het vorderen 
van de initiatief- en definitiefase blijkt dat het project (financieel) uitvoerbaar is, stelt het college 
een aantal (globale) producten vast: 
• Een projectplan (waarin het project wordt beschreven in tijd, geld, procedures en resultaat) 
• De financiële haalbaarheidsanalyse; 
• Stedenbouwkundige uitgangspunten en woningbouwprogramma; 
• Een kredietaanvraag voor de te maken kosten in de volgende fase (tot het exploitatiebesluit).  
 
Nadat het krediet door de Raad is vastgesteld kan het project achtereenvolgens de definitiefa-
se, de ontwerpfase en de voorbereidingsfase doorlopen. In deze fasen worden die producten 
opgesteld die noodzakelijk zijn voor de voorbereiding van de uitvoering van een project, zoals 
de productie van diverse stedenbouwkundige tekeningen en overige gebiedsonderzoeken ten 
aanzien van bodem en milieu, archeologie en planschade. Wanneer de voorbereiding is afge-
rond, kan er begonnen worden met de uitvoering van het project, waaronder het opstellen van 
een ontwerp-bestemmingsplan. Hiertoe is een exploitatiebesluit noodzakelijk.  
 
7.1.2 Complex Bouwgrond In Exploitatie 
Wanneer de voorbereidingsfase is afgerond en het college een project in feitelijke uitvoering wil 
brengen, doet zij de raad een voorstel tot het vaststellen van een exploitatiebesluit. Het is wen-
selijk dat bij het exploitatiebesluit het ontwerpbestemmingsplan en de grondexploitatie en / of, 
bij particuliere grondexploitatie in het publiekrechtelijk spoor, het exploitatieplan wordt vastge-
steld. De grondexploitatie en indien van toepassing het exploitatieplan zijn immers sterk 
verbonden met het ruimtelijke plan, waar het de economische uitvoerbaarheid betreft. Met dit 
exploitatiebesluit worden onder andere de volgende gedetailleerde producten vastgesteld: 
• de grondexploitatie; 
• indien nodig: het exploitatieplan; 
• het stedenbouwkundig plan en het woningbouwprogramma; 
• kwaliteitseisen openbare inrichting; 
• beeldkwaliteitsplan. 
 



Nota grondbeleid Gemeente Katwijk 

pagina 51 

 
Daarbij dient de grondexploitatie tevens als basis voor een begrotingswijziging. Het college 
krijgt daarmee de mogelijkheid uitgaven te doen om dit project uit te voeren. Afzonderlijke kre-
dieten zijn dan niet meer noodzakelijk. Projecten met een exploitatiebesluit doorlopen de 
realisatiefase waarin de fysieke realisatie van het project plaatsvindt. De fysieke uitvoering be-
gint met de sloop van diverse ruimtelijke elementen en eventuele sanering van de gronden. 
Daarna wordt er bouwrijp gemaakt en kunnen de gebouwen worden gerealiseerd. Tot slot wor-
den de gronden woonrijp gemaakt. De daadwerkelijke aanbestedingsresultaten en de werkelijk 
gemaakte kosten worden in relatie tot wat is gerealiseerd gedurende de uitvoering verwerkt. 
Ook de gerealiseerde uitgifteprijzen voor woningbouwkavels worden verwerkt. Door de grond-
exploitatie continu actueel te houden, worden afwijkingen vroegtijdig gesignaleerd zodat indien 
noodzakelijk bijsturing plaats kan vinden. Indien de uitvoering volgens de vastgestelde grond-
exploitatie verloopt, zullen de resultaten jaarlijks aan de gemeenteraad worden verantwoord (via 
het MPG). Indien er onvoorziene omstandigheden optreden met ingrijpende gevolgen, ook fi-
nancieel, zullen tussentijds voorstellen voor aanpassing van het plan en/of het financiële 
resultaat worden gedaan. 
 
Beleidsregel: 
De kosten die tot het beschikbaar stellen van een (voorbereidings)krediet zijn gemaakt, drukken op de 
reguliere producten in de gemeentelijke begroting.  
Teneinde een zuivere kostentoerekening te bewerkstelligen wordt op het moment dat een 
exploitatiebesluit wordt genomen de opgebouwde boekwaarde op basis van de beschikbaar gestelde 
(voorbereidings)kredieten ingebracht in de grondexploitatie. Bij dit besluit wordt bekeken of en in hoe-
verre ook de aanloopkosten (nog) worden ingebracht. Er kan echter sprake zijn van onevenredig hoge 
voorbereidingskosten waarbij het redelijk is de aanloopkosten niet in de exploitatie in te brengen. 
 
7.1.3 Complex Bijzondere Exploitaties 
Naast het complex NIEGG en BIE is een functioneel complex bijzondere exploitaties ingesteld.  
Hierin worden voornamelijk de particuliere initiatieven geadministreerd. Feitelijk zijn dit veelal 
geen grondexploitaties (de gemeente heeft geen grondpositie) maar is sprake van kostenver-
haal. Vanwege de eenduidige wijze van administreren worden ze wel als grondexploitatie 
geadministreerd. Het Complex bijzondere exploitaties wordt gehandhaafd om projectmatige 
kosten en baten van particuliere grondexploitaties meerjarig te kunnen volgen. 
 
7.1.4 Complex Strategische Gronden En Objecten 
Er is nu geen eenduidige administratie voor diverse strategische vastgoedobjecten welke in 
gemeentelijk bezit zijn. Veelal zijn deze geadministreerd onder voorraden grond op de balans. 
Voor zover deze objecten niet als strategisch aangemerkt kunnen worden horen ze hier ook 
thuis. Onder voorraden grond zijn echter ook gronden / gebouwen geadministreerd die als stra-
tegisch, ruilobject of te verkopen zijn te kwalificeren. Er wordt daarom een nieuw functioneel 
complex strategische gronden en objecten geopend. Strategische gronden, ruilobjecten en te 
verkopen objecten worden naar dit nieuw te openen complex overgeboekt. Er is hier een relatie 
met de in paragraaf 5.1.5. omschreven strategische voorraad en de jaarlijks uit te voeren toets 
of objecten voor afstoting in aanmerking komen. Hiervoor zullen overboekingen van met name 
de balanspost voorraden grond plaatsvinden waarbij per object besloten wordt op welke wijze 
het vastgoed geactiveerd wordt of blijft (wel of niet afschrijven en wel of niet rente toerekenen). 
De consequenties hiervan moeten worden meegenomen in de (meerjaren)begroting. 
 
7.1.5 Af te sluiten complexen 
Zodra een project de uitvoeringsfase heeft doorlopen, kan het worden afgrond.  De openbare 
ruimte wordt overgedragen aan de afdeling die de openbare ruimte beheert. De werkzaamhe-
den voor de projectleider zijn afgelopen, de grondexploitatie kan worden afgesloten. Een tekort 
of overschot wordt verrekend met de Reserve Grondexploitaties. Het afsluiten van een grond-
exploitatie respectievelijk een exploitatieplan is een bevoegdheid van de gemeenteraad en zal 
veelal met de jaarrekening plaatsvinden. 
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7.2 Criteria activeren en sluiten van grondexploitaties 
Voorafgaand aan het openen van een complex/grondexploitatie worden doorgaans reeds kos-
ten gemaakt, de zogenaamde planvoorbereidingskosten. Voordat de gemeente de ruimtelijke 
plannen daadwerkelijk gaat ontwikkelen, doorloopt zij al een flink aantal stappen. Hierbij kan 
gedacht worden aan grondaankopen, verrichten van onderzoek, het opstellen van ontwikke-
lingsvisies en het uitvoeren van haalbaarheidsstudies. Als een project wordt opgestart dient 
hiervoor een (voorbereidings)krediet te worden aangevraagd bij de gemeenteraad. Bij de over-
gang van verschillende fases in de ontwikkeling kan onder andere naar aanleiding van de 
financiële prognoses worden besluiten het project te stoppen of door te laten gaan. Indien het 
college besluit het project te continueren dan dient uiteindelijk een concept grondexploitatie te 
worden opgesteld. In deze grondexploitatie worden de kosten en opbrengsten in de tijd begroot. 
Vanaf het moment dat de grondexploitatie in de raad is vastgesteld, is sprake van een lopende 
(actieve) grondexploitatie, waarbij voor een eventueel tekort op de grondexploitatie een voor-
ziening dient te worden getroffen.  
Naast het openen is ook het afsluiten van een complex/grondexploitatie een bevoegdheid van 
de gemeenteraad. Een grondexploitatie is gereed en kan financieel en administratief worden 
afgesloten indien het plan, de kosten en opbrengsten zijn gerealiseerd. Een eventueel tekort of 
overschot wordt verrekend met de Reserve Grondexploitaties. Indien nog slechts kleine inkom-
sten en uitgaven gerealiseerd moeten worden kan tot afsluiting worden overgegaan onder het 
treffen van een voorziening voor de dan nog uit te voeren werkzaamheden. Op tussentijdse 
winstneming zal verderop in dit hoofdstuk nader worden ingegaan (paragraaf 7.8). 
 
 
Beleidsregel: 
Zolang er geen afsluiting heeft plaatsgevonden kan bij de aanwending van de reserve geen rekening wor-
den gehouden met de verwachte vrijval (toekomstige winst) uit deze grondexploitaties. De gemeente kan 
ervoor kiezen de grondexploitatie voortijdig af te sluiten en een voorziening te treffen voor de nog te ma-
ken kosten. Indien wordt besloten tot voortijdige afsluiting dient aan de volgende voorwaarden te zijn 
voldaan: 
• minimaal 90 % van de opbrengsten dient te zijn gerealiseerd of middels overeenkomsten te zijn zeker 

gesteld; 
• alle planologische procedures zijn afgerond; 
• er is een betrouwbaar overzicht van de nog uit te voeren werkzaamheden en bijbehorende raming 

van nog te realiseren uitgaven; 
• het project is vrij te zijn van risico’s. 
Indien een grondexploitatie voortijdig wordt afgesloten wordt ten laste van de exploitatie een voorziening 
getroffen voor de nog uit te voeren werkzaamheden. 
 
 
7.3 Parameters  
Inzicht in de toekomstige kosten en opbrengsten is afhankelijk van verschillende uitgangspun-
ten die ten grondslag liggen aan de rekenmethodiek ten aanzien van de grondexploitatie. Het 
betreft hier parameters met betrekking tot renteontwikkeling, kostenstijging en opbrengststijging 
en disconteringsvoet. Op basis hiervan wordt getracht een realistisch beeld te krijgen van zowel 
de Netto Contante Waarde en Eindwaarde van een grondexploitatie, waardoor sturing door de 
gemeente mogelijk wordt. De parameters worden jaarlijks vastgesteld in de Meerjaren Perspec-
tief Grondexploitaties (MPG). 
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7.4 Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 
Een MPG dient de huidige financiële stand van zaken, de 
voortgang en de financiële prognose van de grondexploita-
ties te beschouwen en dient daarmee als financieel 
verantwoordings- en sturingsinstrument. Het MPG is een 
flexibele en transparante verantwoording over het afgelo-
pen boekjaar van alle ruimtelijke projecten en de daarbij 
behorende grondexploitaties. Op grond van (het financiële 
resultaat van) het MPG kunnen bestuurlijke keuzes worden 
gemaakt met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen. Het 
MPG dient overigens niet als verantwoordingsrapportage 
voor de (bijstelling van) kaders die bij de diverse grondex-
ploitaties zijn gehanteerd. Daartoe dienen de 
projectplannen en de voortgangsrapportages van de pro-
jecten. De resultaten van de grondexploitaties komen ten 
gunste of ten laste van de Reserve Grondexploitaties. 
Door te sturen op financieel resultaat wordt daarmee ook 
gestuurd op de toekomstige omvang van de Reserve 
Grondexploitaties. De financiële consequenties van het 
MPG worden verantwoord in de jaarrekening. Het betreft 

dan vooral het instellen, bij- en aframen van getroffen voorzieningen voor voorzienbare verlie-
zen via de Reserve Grondexploitaties. Met de jaarrekening geeft het MPG één keer per jaar 
inzicht in de met grondexploitaties samenhangende meerjarige financiële consequenties en 
risico’s. Voor de meer inhoudelijke verantwoording en sturing van de projecten met een grond-
exploitatie dienen de voortgangsrapportages. 

7.5 Extra tussentijdse informatievoorziening gemeenteraad  
Bij grondexploitaties geldt dat de factor tijd een grote, maar dikwijls onvoorspelbare rol speelt. 
Grondexploitaties bevinden zich deels in een ander krachtenveld dan andere gemeentelijke 
producten. Zo is het marktmechanisme direct van invloed op het te behalen resultaat. Ook 
speelt ondernemersrisico en het tijdsaspect een grote rol. In de nota grondbeleid 2008 is be-
paald dat, aanvullend op het MPG, een extra informatiemoment voor de gemeenteraad gewenst 
is. Hiertoe dient de rapportage projecten. Deze dient dan wel meer inzicht in de financiële stand 
van zaken weer te geven dan thans het geval is.  
Het is met de huidige ambtelijke capaciteit niet mogelijk om meerdere MPG’s per jaar op te stel-
len. Eén MPG per jaar blijft daarom het uitgangspunt. Meerdere korte rapportages verliezen 
snel aan kracht omdat ramingen en de gerealiseerde resultaten veelvuldig wijzigen. Eén extra 
verantwoordingsmoment blijft dan ook het uitgangspunt. 
 
Beleidsregel: 
De  rapportage projecten wordt uitgebreid met een meer financieel inhoudelijk deel waarin in ieder geval 
de confrontatie van begroting en realisatie van het huidige boekjaar zichtbaar wordt. Ook wordt in be-
schrijvende zin een doorzicht worden gegeven op de doorwerking van geconstateerde mutaties in het 
boekjaar op het verwachte eindsaldo.  

7.6 Majeure afwijkingen binnen grondexploitaties 
Bij grondexploitaties geldt dat de factor tijd een grote, maar dikwijls onvoorspelbare rol speelt. 
Het plannen van uitgaven en inkomsten op jaarschijfniveau is daardoor moeilijk, terwijl op plan-
periodeniveau beter kan worden geraamd. Omdat grondexploitaties dynamisch zijn, was in de 
vorige nota grondbeleid bepaald dat alleen majeure afwijkingen tussentijds gerapporteerd wor-
den (en administratief verwerkt).  Een majeure afwijking werd daarbij gedefinieerd als een 
afwijking van ten minste 10% van het saldo van de kosten en opbrengsten van een grondexploi-
tatie voor zover deze afwijking meer bedraagt dan 25% van de omvang van de reserve 
grondexploitaties.  
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Figuur 9: Positie MPG in de P&C-cyclus  
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Met de vaststelling van de nota Financieel afwijkingenbeleid is een (nieuw) beleidskader van 
kracht geworden. Dit beleidskader wijkt af van de in de nota grondbeleid gestelde kaders.  
Op blz. 6 onder punt 7 van de nota afwijkingenbeleid is aangegeven dat de nota grondbeleid 
voor de grondexploitaties een apart kader zal stellen. 
De algemene drempel van € 50.000,-- als genoemd in de nota afwijkingenbeleid is voor grond-
exploitaties laag. Bovendien is saldering niet toegestaan, waar het bij grondexploitaties juist 
gebruikelijk is om plussen en minnen te verrekenen.  
 
Met het van kracht worden van deze nota grondbeleid worden majeure afwijkingen in de grond-
exploitaties gerapporteerd voor zover het om gesaldeerde bedragen binnen het totaal van de 
grondexploitaties gaat ter grootte van  € 500.000,- of hoger. Hiermee blijft verrekenen binnen de 
totale gemeentelijke grondexploitaties mogelijk. Deze aangepaste rapporteergrens voor grond-
exploitaties zal bij herziening van de nota financieel afwijkingenbeleid worden meegenomen en 
verwerkt.  
 
Beleidsregel: 
Over majeure afwijkingen wordt  gerapporteerd voor zover het gaat om gesaldeerde bedragen binnen het 
totaal van de grondexploitaties van  € 500.000,- of hoger.  
Deze aangepaste rapporteergrens voor grondexploitaties zal bij herziening van de nota financieel afwij-
kingenbeleid worden meegenomen en daarin verwerkt.  

Deze regel sluit aan bij de huidige praktijk hoe met investeringsvoorstellen ten laste van de 
grondexploitaties wordt omgegaan. Bij een besluit van het college van burgemeester & wethou-
ders over een grondaankoop of investering ten laste van een grondexploitaties wordt het 
volgende getoetst: 
• de beoogde aankoop of investering past binnen de ramingen van de betreffende grondexploitatie en 

is voorzien in de lopende jaarschijf => de aankoop of investering kan worden gedaan; 
• de beoogde aankoop of investering past binnen de ramingen van de betreffende grondexploitatie 

maar is echter voorzien in een volgende jaarschijf => toets of de aankoop of investering past binnen 
grondexploitatie. Indien dit het geval is kan de aankoop of investering worden gedaan. Bij het eerst-
volgende MPG wordt de verschuiving over de jaren verwerkt; 

• de beoogde aankoop of investering past niet binnen de ramingen van de betreffende grondexploita-
tie => toetst of de aankoop of investering noodzakelijk is voor de voortgang van het project. Zo ja, 
toets of er binnen de functie grondzaken (830) van de begroting budgettaire ruimte aanwezig is. Zo 
ja, de aankoop of investering kan worden gedaan en wordt bij het eerstvolgende MPG verwerkt. Zo 
nee, er volgt een kredietaanvraag. 

7.7 Private Grondexploitaties 
Naast gemeentelijke grondexploitatie is het mogelijk dat private partijen de grondexploitatie uit-
voeren. Dit is mogelijk in gevallen wanneer private partijen (ontwikkelaar, corporatie of 
particulier) gronden reeds in bezit hebben en zich beroepen op het zelfrealisatierecht. Bij deze 
grondexploitaties vervult de gemeente Katwijk een faciliterende rol. Dit houdt in dat de gemeen-
te voornamelijk haar publiekrechtelijke taak vervult. Bij de vraag of en in hoeverre de gemeente 
medewerking verleend aan een dergelijk initiatief is de planologische status van belang. Is er 
een vigerend bestemmingsplan dat een mogelijkheid biedt voor bebouwing, dan zal de ge-
meente minder eisen kunnen stellen. Indien het beoogde particuliere initiatief niet past binnen 
de planologische kaders zal de gemeente eerst de overweging moeten maken of het plan ge-
wenst is (keuze ontwikkellijn figuur 5.). Daarnaast is het tevens mogelijk dat de gemeente de 
gronden in bezit heeft maar vanwege verschillende redenen (o.a. risicoprofiel) niet de behoefte 
heeft de grondexploitatie zelf uit te voeren. In dat geval zullen private partijen de gelegenheid 
krijgen de gronden te verwerven. Teneinde als gemeente enigszins te kunnen sturen (met be-
trekking tot o.a. locatie-eisen en kostenverhaal) zal zij gebruik kunnen maken van verschillende 
instrumenten die in hoofdstuk 6 reeds zijn behandeld.  
 
Inzicht krijgen in de lopende private grondexploitaties (met betrekking tot woningbouwontwikke-
ling) is belangrijk aangezien er rekening moet worden gehouden met de te realiseren 
bouwopgave. De gemeentelijke en private grondexploitaties zullen  beide  worden afgezet te-
gen de totale woningbouwdoelstelling om inzicht te krijgen in de resterende bouwopgave, 
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waardoor de gemeente beter in staat zal zijn te kunnen monitoren en waar nodig te sturen. Ook 
zullen voor private grondexploitaties mogelijke exploitatieplannen moeten worden bijgehouden, 
die eveneens (minimaal) jaarlijks moeten worden geactualiseerd. Deze exploitatieplannen zul-
len zoveel mogelijk in eenzelfde uniforme opzet als de grondexploitaties worden bijgehouden 
door de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. 
 
Bij particuliere initiatieven wordt uitgegaan van een sluitende grondexploitatie in het anterieure 
spoor. De te maken gemeentelijke kosten worden volledig in rekening gebracht bij de initiatief-
nemer. De uit een exploitatieovereenkomst voortvloeiende begrotingswijziging is dan ook 
budgetneutraal. De gemeenteraad heeft de bevoegdheden tot vaststellen van een exploitatie-
plan behorend bij het voor dergelijke gevallen benodigde planologische besluit aan het college 
van burgemeester en wethouders heeft gedelegeerd: 
• besluit d.d. 15 april 2010 tot delegatie van vaststelling van een exploitatieplan behorend bij 

een wijzigingsplan of een projectbesluit; 
• besluit d.d. 1 juni 2011 tot delegatie van vaststelling van een exploitatieplan behorend bij 

een omgevingsvergunning ex. artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3e van de Wabo. 
Vanwege de wettelijke en gedelegeerde bevoegdheden van het college van burgemeester en 
wethouders tot het nemen van planologische besluiten, de daarmee samenhangende exploita-
tieplannen en het uitgangspunt van budgetneutraliteit ligt het niet voor de hand de daaruit 
voortvloeiende financiële consequenties separaat en vooraf ter vaststelling aan de gemeente-
raad voor te leggen.  
 
Beleidsregel:  
Private grondexploitaties worden geadministreerd in het complex bijzondere exploitaties.  
Een begrotingswijziging welke het gevolg is van het sluiten van een exploitatie- of samenwerkingsover-
eenkomst voor een particulier initiatief wordt via een verzamelde begrotingswijziging achteraf ter 
vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. 

7.8 Verlies- en winstnemingen  
Een gemeente moet op grond van artikel 16 van het BBV in de paragraaf grondbeleid de rand-
voorwaarden en uitgangspunten van het nemen van tussentijdse winst uit positieve 
grondexploitaties vastleggen. Als algemeen uitgangspunt voor grondbeleid geldt dat voor 
grondexploitaties met negatieve plansaldi direct een voorziening wordt getroffen (zie § 7.9.2) en 
dat bij grondexploitaties met een positief saldo de winst pas wordt genomen na realisatie en bij 
planafsluiting. Daarmee wordt niet het risico genomen dat voorziene winsten direct worden be-
steed of bestemd zonder dat ze reeds feitelijk gerealiseerd zijn. Het betreft immers in alle 
gevallen “slechts” ramingen en vaak gaat het om langlopende projecten.  
 
Jaarlijks dienen de grondexploitaties te worden bijgesteld. Eventuele bijstelling van negatieve 
saldi moet dan leiden tot bijstelling van de getroffen voorziening. Voor positieve plansaldi is de 
praktijk dat zonder strakke sturing eventuele tegenvallers of kwaliteitsimpulsen in het plan kun-
nen leiden tot vermindering van het geraamde positieve saldo, waardoor het niet verstandig is 
dit saldo reeds als winst te nemen en budgettair te benutten. 
 
Tussentijdse winstneming is alleen raadzaam onder bepaalde voorwaarden. Bij grote projecten, 
die diverse jaren duren, is het op zich denkbaar tussentijds winst te nemen. Het is dan echter 
wenselijk dat het project is onderverdeeld in duidelijk herkenbare delen.  
 
Bij een meerjarig project kan tussentijdse winstneming alleen plaatsvinden als tussentijdse 
prestaties verantwoord zijn te bepalen. Dit is het geval als: 
• als een deelproject is afgesloten en de winst op het deelproject is gerealiseerd; 
• er geen verlies verwacht wordt op andere deelprojecten, tenzij daarvoor voldoende voorzieningen 

zijn getroffen binnen het plan; 
• er geen overwegende onzekerheid over de totale omvang van het project is; 
• er geen overwegende onzekerheden bestaan over de ontvangst van toekomstige inkomsten; 
• de nog te maken kosten en de mate van de voortgang van het project op verantwoorde wijze kunnen 

worden bepaald. 
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Als aan deze voorwaarden kan worden voldaan mag de winstneming naar rato van de voort-
gang van het project plaatsvinden. Dit wordt ook wel de percentage-of-completion-methode 
genoemd. Als niet aan de voorwaarden kan worden voldaan moet de winst volledig worden 
verantwoord in het boekjaar waarin het project wordt opgeleverd en het plan administratief 
wordt afgesloten. Dit wordt de completed-contract-methode genoemd.  
 
Ofschoon er als zodanig geen regels waren (en zijn) voor resultaatneming, zijn er wel bepaalde 
geaccepteerde methoden. Zo zijn er gemeenten die, indien 75% van de voorgecalculeerde ver-
koopopbrengst is gerealiseerd, overgaan tot het naar rato nemen van winst. Zeker is dat de 
exploitatie van gronden door de gemeente gepaard gaat met risico’s waardoor er in elk geval 
niet te snel winst genomen mag worden. Er is echter in bepaalde situaties geen reden om pas 
bij afsluiting van een complex winst te nemen en daardoor soms jarenlang stille reserves in de 
jaarrekening in stand te houden. In die zin kan gekeken worden welke plannen (grotendeels) 
administratief afgesloten kunnen worden.  
 
Beleidsregel: 
De gemeente Katwijk is terughoudend met het nemen van  tussentijdse winst. Hiertoe kan worden beslo-
ten op basis van een raadsbesluit. Hierbij geldt nadrukkelijk de voorwaarde dat de realisatie van de winst 
voldoende zeker dient te zijn gesteld, alvorens winstneming mag plaatsvinden. 

7.9 Reserves en voorzieningen 
Een gemeente loopt bij het uitvoeren van een actief grondbeleid diverse financiële risico’s, ge-
geven de lange looptijden en aard van de projecten. Deze risico’s kunnen ontstaan door 
wijzigingen in parameters die ten grondslag liggen aan de financiële ramingen, zoals rente-
stand, inflatie en fasering, maar ook door wijzigingen in de afzetmarkt of wet- en regelgeving. 
Daarnaast kunnen risico’s voortkomen uit meer projectgebonden aspecten, zoals risico’s die 
samenhangen met de bodemkwaliteit, archeologische vondsten en hogere verwervingskosten.  
 
In het BBV wordt aangegeven dat gemeenten een schatting moeten geven van de met die ont-
wikkelingen samenhangende risico’s en verplichtingen waarvan tot aan het tijdstip van optreden 
nog onvoldoende zekerheid bestaat. Voor het beoordelen van de omvang hiervan, is het nood-
zakelijk om inzicht te krijgen in de omvang en achtergronden van de risico’s in samenhang met 
het beschikbare weerstandsvermogen van de gemeente om deze risico’s op te vangen.  
 
7.9.1 Reserve Grondexploitaties 
Bij het bepalen van het weerstandsvermogen speelt de Reserve Grondexploitaties een grote 
rol. Deze reserve kan gevoed worden met de resultaten van positieve plannen bij afsluiting en 
tussentijdse winstnemingen, en vormt een belangrijke buffer om onvoorziene kosten te dekken. 
Indien bij lopende grondexploitaties blijkt dat de gereserveerde voorzieningen met de reserve 
Grondexploitaties ontoereikend zijn om de tegenvallers te dekken of afboekingen te doen, dan 
dient de reserve Grondexploitaties (via de programmarekening) ten laste van de algemene re-
serve te worden verhoogd. In de komende jaren zullen  naar verwachting geen of slechts 
bescheiden winsten kunnen worden geïncasseerd als gevolg van het afsluiten van lopende 
grondexploitaties. Bij het  MPG 2012 is geconstateerd dat het benodigd weerstandsvermogen  
groter is dan het beschikbare weerstandsvermogen. Het op peil houden van een financiële buf-
fer tussen grondexploitaties en de gemeentebegroting is als “brandgang” essentieel om de 
gemeente Katwijk financieel gezond te houden. 
 
Beleidsregel: 
De Reserve Grondexploitaties fungeert als (risico)buffer tussen de grondexploitaties en de gemeentebe-
groting.  Jaarlijks wordt bij het MPG het minimum saldo voor de Reserve Grondexploitaties bepaald. 
Uitgangspunt is de Reserve Grondexploitaties op dit minimum in stand te houden waarbij kortdurend en 
onderbouwd een lager niveau kan worden geaccepteerd. 
Een nieuwe initiatief kan uitsluitend worden gestart wanneer de risico’s die hieruit voor de gemeente 
voortvloeien zijn bepaald en er ter dekking hiervan voldoende weerstandvermogen beschikbaar is, of op 
een andere wijze afdoende in de noodzakelijke risicodekking is voorzien 
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7.9.2 Reserve Voorzienbare Verliezen 
Op basis van de vorige nota grondbeleid werden, conform de richtlijnen van het BBV, voorzie-
ningen aangehouden voor grondexploitaties met een verwacht tekort. Het nadeel hiervan was 
dat deze voorzieningen op eindwaarde moesten worden aangehouden. Het gevolg was dat 
daarmee al rekening moest worden gehouden met alle toekomstige rentetoerekeningen. De 
voorziening legde daarmee een behoorlijk beslag op de financiële middelen. Met het MPG 2012 
is er voor gekozen om de boekwaarde van grondexploitaties met een verwacht verlies te verla-
gen. De verlaging is dusdanig dat er weer sprake is van een sluitende grondexploitatie, 
uitgaande van de gegevens op dat moment. Deze werkwijze zal worden voortgezet. Als gevolg 
hiervan zullen de boekwaarden indien nodig jaarlijks worden afgeraamd. Omdat er daarmee 
geen verliezen meer zijn voorzien is het niet meer nodig om verliesvoorzieningen aan te hou-
den. 
 
Beleidsregel:  
Indien voor een grondexploitatie een verlies wordt voorzien vindt een afboeking van de boekwaarde ten 
laste van de Reserve Grondexploitaties plaats tot een dusdanig niveau dat sprake is van een sluitende 
grondexploitatie. 
 
7.9.3 Voorziening Nog Uit Te Voeren Werken 
Zoals in § 7.2. is aangegeven bestaat de mogelijkheid dat een complex administratief wordt 
afgesloten terwijl nog niet alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Voor de nog uit te voeren wer-
ken wordt een calculatie gemaakt waarvoor ten laste van de af te sluiten exploitatie een 
voorziening wordt gevormd. De nog uit te voeren werkenzaamheden worden dan ten laste van 
deze voorziening gebracht. 

7.10 Bijdragen aan en afdrachten ten laste van grondexploitaties 
Bij het Meerjaren Perspectief Grondexploitatie (MPG) 2011 is, op advies van de accountant en 
in overeenstemming met de richtlijnen van het  BBV, besloten om nog slechts voor winstgeven-
de grondexploitaties afdrachten aan reserves en voorzieningen te doen. Dit omdat afdrachten 
aan eigen reserves en voorzieningen worden gezien als winstafdrachten en daarmee alleen 
kunnen plaatsvinden indien er ook sprake is van gerealiseerde winst. 
 
7.10.1 Voorziening Bovenwijkse Voorzieningen  
Niet alle beoogde nieuwe infrastructurele werken hebben een directe relatie met een grondex-
ploitatie. Wel kunnen ze er een gevolg van zijn. Dergelijke investeringen kunnen dan ook voor 
een deel aan meerdere exploitaties worden toegerekend. De toe te rekenen bedragen worden 
ten laste van de betreffende exploitaties in een voorziening gestort: de voorziening Bovenwijkse 
Voorzieningen. Uit deze voorziening kunnen dan weer bijdragen aan de investeringen plaats-
vinden. Of en in welke mate een project aan een investering dient bij te dragen wordt getoetst 
aan de wettelijke criteria causaliteit, proportionaliteit en toerekenbaarheid. Basis voor de toe-
passing en de berekening van de bijdragen aan de voorziening Bovenwijkse Voorzieningen is 
de op 30 september 2010 vastgestelde nota kostenverhaal gemeente Katwijk. 
 
7.10.2 Afdracht Brede Structuur Visie Verdiept 
Voor de realisatie van de projecten uit de Brede Structuurvisie Verdiept (BSVV) houdt de ge-
meente een reserve aan: de reserve BSI. De per 1 juli 2008 vigerende Wro biedt de 
mogelijkheid om bijdragen te vragen voor “Ruimtelijke Ontwikkeling”. Hiervoor dient de gemeen-
te te beschikken over een  structuurvisie . Deze afdracht zal enkel via het anterieure spoor bij 
private ontwikkelaars in rekening kunnen worden gebracht. Door het ontbreken van een relatie 
op grond van de criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit kan deze afdracht niet pu-
bliekrechtelijk worden verhaald. In de nota kostenverhaal gemeente Katwijk.is bepaald dat via 
exploitaties te verhalen bijdragen voor de Ruimtelijke Ontwikkeling worden toegevoegd aan de 
reserve BSI  
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Beleidsregel:  
De in 2010 vastgestelde nota kostenverhaal gemeente Katwijk biedt de grondslag voor bijdragen aan de 
voorziening bovenwijkse voorzieningen en de reserve BSI.  
 
7.10.3 Afdracht Kunstaankopen 
Op grond van de “Verordening percentageregeling beeldende kunst Katwijk” wordt ten laste van 
een grondexploitatie 1% van de kosten van sloop, bouw- en woonrijp maken in de reserve 
kunstaankopen gestort. Er geldt hierbij een drempel van € 500.000,-. Indien de gezamenlijke 
kosten deze drempel niet overschrijden is geen afdracht verschuldigd.Ten laste van de reserve 
kunstaankopen kunnen kunstopdrachten worden verleend waarbij aansluiting wordt gezocht bij 
het project ten laste waarvan de 1% bijdrage in de reserve is gestort. De omvang van de kunst-
opdracht wordt gerelateerd om de hoogte van de storting. 
 
7.11 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
Het weerstandsvermogen bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover een gemeente be-
schikt om niet begrote kosten te dekken die onverwachts en substantieel zijn. Reguliere risico’s 
(risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn) maken geen deel uit 
van de risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen. Hiervoor kunnen immers verzekeringen 
worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd. Risico’s die samenhangen met grondex-
ploitatie, gebiedsontwikkelingen en Publiek-Private Samenwerking (PPS) zijn voorbeelden van 
risico’s die wel tot de paragraaf weerstandsvermogen horen. Voor het beoordelen van de ro-
buustheid van de begroting is inzicht nodig in de omvang en de achtergronden van de risico’s 
en de aanwezige weerstandscapaciteit. 
 
De mate van weerstandsvermogen in de reserve, is door de gemeente zelf vast te stellen. 
Daarvoor gehanteerde richtlijnen voor grondbedrijfsactiviteiten zijn in de praktijk vaak een per-
centage van het onderhanden werk en een percentage van de nog te realiseren opbrengsten. 
De reden daarvoor is dat bij een tegenvallende marktontwikkeling de boekwaarden wellicht niet 
geheel of niet tijdig kunnen worden goedgemaakt in de plannen en/of dat de geraamde op-
brengsten kunnen tegenvallen of vertragen. In beide gevallen zullen de geprognosticeerde 
plansaldi verslechteren en zullen eventuele voorzieningen moeten worden verhoogd. Het ver-
dient aanbeveling maatregelen die zijn genomen bij verlieslijdende complexen in de toelichting 
op de balans te vermelden. Indien noodzakelijk zullen ter zake voorzieningen moeten worden 
gevormd en in de balans worden opgenomen.  
 
De voorzieningen zullen jaarlijks moeten worden geactualiseerd. Ook in de tussentijdse plan-
ning- en control producten (voorjaarsnota, en dergelijke ) dienen op dat moment bekend zijnde 
financiële mee- of tegenvallers ten opzichte van het vastgestelde plansaldo boven een bepaal-
de grens te worden gemeld. Daarbij moeten ook de financiële consequenties voor de reserve 
en/of voorzieningen worden aangegeven. Het is aan te raden bij het bepalen van de omvang 
van het weerstandsvermogen een boven- en ondergrens te definiëren. 
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Veelal speelt het grondbedrijf een belangrijke rol bij de totstandkoming van het weerstandsver-
mogen. De gemeente Katwijk heeft hiervoor de Reserve Grondexploitaties in het leven 
geroepen. De Reserve Grondexploitaties wordt gevuld uit de vrijval van positieve saldi (winsten) 
van de afgesloten complexen. De behoefte aan weerstandsvermogen binnen de Reserve 
Grondexploitaties wordt berekend aan de hand van een risicoanalyse waaruit een bandbreedte 
volgt. Als uitgangspunt geldt hierbij dat de Reserve Grondexploitaties ten minste het gemiddel-
de van deze bandbreedte aan weerstandscapaciteit dient te omvatten. Dit is het bedrag dat bij 
mogelijk tegenvallend tempo en afzet aan planverslechtering kan optreden waarvoor in dat ge-
val een voorziening dient te worden getroffen. 
 
Het signaleren van risico’s en het maken van een financiële vertaalslag is een vorm van risico-
beheersing. Naast het financiële aspect is risicobeheersing tevens cruciaal met betrekking tot 
de volgende thema’s, namelijk: markt-, milieu- en grondanalyses, planning en fasering, contrac-
ten en overeenkomsten, en rolverdeling en verantwoordelijkheden. Deze risico’s zijn te verdelen 
tussen projectspecifieke en marktrisico’s. Het is daarom wenselijk dat voor de grondexploitaties 
jaarlijks inzicht wordt verschaft in de bandbreedte van de risico’s, rekening houdend met de 
mogelijke waarschijnlijkheid dat deze risico’s zich voordoen en met het mogelijke financiële ge-
volg hiervan indien het risico zich voordoet. De gemeente Katwijk verwerkt deze inzichten in het 
jaarlijks op te stellen Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG). 

Berekeningswijze risicobandbreedte 
De gemeente Katwijk loopt bij het uitvoeren van haar grondbeleid en projecten diverse financi-
ele risico’s. Geraamde saldi van grondexploitaties zijn immers altijd gebaseerd op aannames en 
schattingen over een langere periode vol onzekerheden en afhankelijk van externe factoren. 
Daarom is het van belang de geprognosticeerde saldi altijd binnen een bandbreedte te zien (30-
50%). Naar gelang de planvorming en realisatie vordert, neemt over het algemeen deze band-
breedte en de omvang van de risico’s af. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen 
marktrisico’s, projectspecifieke risico’s en risico verhaalbaarheid RIS en BSV. 
 
Marktrisico’s: 
De marktrisico’s kunnen ontstaan door wijzigingen in parameters die ten grondslag liggen aan 
de financiële ramingen. Marktrisico’s hebben voornamelijk betrekking op de opbrengstenkant. 
Hieronder valt ook het risico van stijging van de bouwkosten. Door middel van een gevoelig-
heidsanalyse worden de marktrisico’s van de grondexploitaties ingeschat. Het saldo van het 
effect van deze drie exercities zal vervolgens worden vermenigvuldigd met dertig en vijftig pro-
cent waardoor het effect een bandbreedte weergeeft. Uitgangspunt daarvoor is dat deze 
effecten zich nooit tegelijkertijd op alle plannen zullen voordoen, maar afhankelijk van de fase 
waarin de plannen zich bevinden voor circa een derde tot de helft van de plannen kunnen voor-
doen. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de volgende drie exercities:  
 
• Vertraging in de uitgifte van gronden (1 jaar);  
• Lagere opbrengsten nog uit te geven gronden (- 5%);  
• Hoger rentepercentage (+ 0,5%). 
 
Projectspecifieke risico’s hebben betrekking op meer projectgebonden aspecten, zoals risico’s 
die samenhangen met de bodemkwaliteit, archeologische vondsten en hogere verwervingskos-
ten. De projectspecifieke risico’s betreffen vooral risico’s aan de kostenkant. Deze risico’s 
worden voor 100% afgedekt. 
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Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit 
Het sommeren van de bovenstaande risico’s bij twee scenario’s (30-50%) resulteert in een 
bandbreedte van het benodigde weerstandsvermogen). Het benodigde weerstandsvermogen 
dient te worden afgezet tegen de huidige weerstandscapaciteit inclusief de positieve plansaldi. 
Het eventuele tekort hierop dient te worden aangevuld vanuit de Algemene Reserve. 

Beleidsregel:  
Bij het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen, gaat de gemeente uit van de volgende risicosoor-
ten: 
• marktrisico’s; 
• projectspecifieke risico’s; 
Bij de bepaling van de marktrisico’s wordt uitgegaan van de volgende aannames: 
•  Vertraging in de uitgifte van gronden (1jaar);  
• Lagere opbrengsten uit nog uit te geven gronden (- 5%);  
• Hoger rentepercentage (+ 0,5%). 
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8. Organisatie 

8.1 Procedures en rollen 
De gemeenteraad stelt de kaders vast waarbinnen het college uitvoering geeft aan de verwe-
zenlijking van de gestelde doelen. In § 2.3 is de rolverdeling tussen gemeenteraad en het 
college van burgemeester & wethouders ten aanzien van het grondbeleid en diverse hieraan 
gerelateerde beleidsvelden weergegeven.  
De uitvoering van het beleid vindt feitelijk plaats door het ambtelijke apparaat, meer in het bij-
zonder de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Op basis van bestuurlijk goedgekeurde 
plannen/exploitaties of projectdocumenten worden de overeengekomen activiteiten ambtelijk 
uitgevoerd; verwervingen, uitgiftes, opdrachten voor het bouw- en woonrijp maken etc. College 
en ambtelijk apparaat spelen ieder een eigen rol. Het college behoudt de bevoegdheid tot goed- 
of afkeuring van de feitelijk verrichte werkzaamheden. Het college doet hiermee ten volle recht 
aan zijn politieke verantwoordelijkheid. 

8.2 Programmerings- en monitoringsinstrumentarium 
Om de raad in staat te stellen haar kaderstellende en controlerende taken adequaat uit te voe-
ren, is een actueel en helder inzicht in de lopende grondexploitaties en de te verwachten 
resultaten onontbeerlijk. In de jaarrekening, de begrotingsrapportages en de Meerjaren Per-
spectief Grondexploitaties kan jaarlijks een overzicht worden gegeven van de geactualiseerde 
exploitaties(/prognoses) en eventuele afwijkingen in programma, tijdsplanning en/of saldo ten 
opzichte van de door de raad vastgestelde uitgangspunten, met een toelichting op de relevante 
mutaties. Er dient een actuele prognose te worden gegeven van de te verwachten resultaten 
per exploitatie en van de totale grondexploitatie. Voor exploitaties met een voorzien negatief 
saldo moet een voorziening worden gevormd om dit verlies af te dekken of een waardecorrectie 
plaatsvinden. De positieve saldi van exploitaties zullen bij realisatie van het plan en administra-
tieve afsluiting (of bij tussentijdse winstneming) worden overgeheveld naar de Reserve 
Grondexploitaties. Deze reserve dient mede als buffer voor het opvangen van tegenvallers bij 
lopende exploitaties (verslechtering van de voorziene negatieve saldi leidt tot verhoging van de 
voorzieningen) maar ook als mogelijke dekkingsbron voor toekomstige plannen met een voor-
zien negatief saldo. Inzicht in de geraamde toekomstige ontwikkeling van de reserve is dan ook 
van belang voor de raad om een oordeel te kunnen vormen over de toereikendheid van het 
weerstandsvermogen om de risico’s bij grondexploitaties te dekken, maar ook om te kunnen 
beoordelen of en in welke mate toekomstige plannen met een voorzien negatief saldo kunnen 
worden opgestart. 
 
8.3 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij ruimtelijke projecten  
Duidelijkheid over de rol- en taakverdeling maakt een adequate beheersing en sturing van het 
plan- en uitvoeringsproces van ruimtelijke projecten mogelijk en biedt een heldere structurering 
van taken en verantwoordelijkheden van de betrokken afdelingen, per fase. Het gaat daarbij 
over ruimtelijke projecten, zijnde projecten welke betrekking hebben op de ontwikke-
ling/exploitatie van gebieden binnen de gemeente Katwijk. Centraal bij dergelijke ruimtelijke 
projecten staan begrippen als grondexploitatie, exploitatieovereenkomsten, stedenbouwkundig 
plan, Publiek-Private Samenwerking en dergelijke. 
 
8.3.1 Besluitvorming 
Bij de besluitvorming gaat het in eerste instantie om de bevoegdhedenstructuur. Als het om 
beleidsbepaling gaat waarbij richtinggevende kaders worden gesteld, dan betreft dit een be-
voegdheid van de raad. Zo wordt de initiatieffase afgerond met een door de gemeenteraad vast 
te stellen startnotitie. Hierbij worden de kaders gesteld voor de verdere uitwerking. De verdere 
uitwerking van de intentie is een zaak voor burgemeester en wethouders. In deze fase worden 
diverse zaken nader uitgezocht. Zo wordt er een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld en 
indien van toepassing een concept exploitatieovereenkomst opgesteld. Ook hier geldt weer dat 
dit afhankelijk is van de betreffende situatie. Afhankelijk van de regisserende functie die de ge-
meente wil vervullen kan het nodig zijn de initiatieffase vooralsnog niet in de openbaarheid te 
behandelen. Dit zou de positie van de gemeente onnodig kunnen frustreren. Anders ligt het als 
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de partners waarmee samengewerkt zal worden reeds bekend zijn. Met andere woorden de 
grondposities zijn voor een belangrijk deel in kaart gebracht. Vervolgens bestaan er in de voor-
bereidings- c.q. uitvoeringsfase diverse beslismomenten. De bepaling van het planologische 
regiem is aan de raad voorbehouden. De financiële regie en verantwoording komt in het begro-
tings- c.q. rekeningsproces tot uiting. Het is niet goed mogelijk om vooraf de voorkeur uit te 
spreken voor een organisatiemodel of het inzetten van een bepaald instrument. Per project zal 
daar afzonderlijke besluitvorming voor nodig zijn.  
 
8.3.2 Administratieve organisatie 
De administratieve organisatie omvat een beschrijving van de bedrijfsprocessen op basis waar-
van de gegevens worden vastgelegd en beheerst. Dit geeft de kaders aan voor het goed laten 
verlopen van de planning en control cyclus. Bij de administratieve organisatie gaat het om een 
systematische verzameling, vastlegging en bewerking van gegevens, interne beheersing en 
controle en bijbehorende monitoring en verantwoording. Ter zake van de financiële beheersing 
en verantwoording is voor de interne toetsing het tijdig vaststellen van het voorbereidingskrediet 
en het actualiseren van de grondexploitatie van belang. Dit aspect van (financiële) rechtmatig-
heid geeft de beheersing van processen nog een extra dimensie. Naast de bewaking van de 
inhoudelijke voortgang behoort ook de bewaking van de financiële voortgang tot de verant-
woordelijkheid van de projectleider (de budgethouder). Adequate financiële ondersteuning van 
de projectleider bij dit proces is van essentieel belang. De projectleider rapporteert inhoudelijk 
en financieel aan de bestuurlijk opdrachtgever, al dan niet via de ambtelijk opdrachtgever. Aan 
de hand van de aangegane verplichtingen kan per activiteit vastgesteld worden in hoeverre de 
uitvoering past binnen de vastgestelde/voorlopige grondexploitatie. In het Meerjaren Perspectief 
Grondexploitaties (MPG) wordt per complex inzicht verstrekt in de voortgang van de verschil-
lende bouwgrondexploitaties. Ook van de nog niet in exploitatie genomen grondexploitaties 
wordt een overzicht verstrekt. Mutaties in de grondexploitaties worden verantwoord in de begro-
ting en in de jaarrekening (majeure afwijkingen in de tussentijdse rapportages §7.6). Er wordt 
gestreefd de financiële administratie zo in te richten dat de structuur aansluit bij de informatie-
behoefte van de bestuurders. Door het aantal kostensoorten van het product te beperken 
ontstaat er een overzichtelijke administratie op basis waarvan de budgethouder op een relatief 
vlotte wijze kan rapporteren. Naast de nota Grondbeleid en het MPG beschikt de gemeente 
uiteraard over andere instrumenten waarin de uitgangspunten voor het financiële beleid, het 
financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgelegd. Met name kun-
nen in dit verband worden genoemd:  
• Verordening ex artikel 212 Gemeentewet 
• Nota financieel afwijkingenbeleid 
• Budgethoudersregeling 
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Bijlage 1 : Overzicht actualisatie beleidsregels nota grondbeleid 2012 

beleidsregels nota grondbeleid 2008 
O=ongewijzigd 
G=gewijzigd 
N=nieuw 

beleidsregels actualisatie 2012 
 

Pag.   Pag.  
22 Mengvorm van grondbeleid. Afweging op 

basis van genoemde factoren. 
G 25 Mengvorm van grondbeleid = situationeel grondbeleid met 6 ont-

wikkellijnen. Keuze op basis van beslisboom. 
Voor particuliere initiatieven wordt aan de voorkant getoetst of de 
beoogde ontwikkeling maatschappelijk gewenst en financieel 
haalbaar is. 

26 voorkeur voor vrijwillige verwerving. Terug-
houdend met onteigening.   

O 30  

27 Bij inzet van het gemeentelijk voorkeurs-
recht dient keuze regelmatige toetsing 
plaats te vinden aan de planologische pro-
cedures.  

O 30 Is met aanpassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten alleen 
maar belangrijker geworden. 

28 Indien een strategische aankoop niet langer 
nodig is wordt deze verkocht. Verschil tus-
sen boekwaarde en opbrengst komt ten 
laste of en gunste van de reserve grondex-
ploitaties 

O 32  

29 Onafhankelijke taxatie bij aankoop. O 33  
  N 34 Jaarlijks wordt de portefeuille ontwikkelings en buiten gebruik te 

stellen gemeentelijk vastgoed beoordeeld op aanhouden of ver-
kopen. 

36 Grondprijzen voor marktwoningen worden 
residueel bepaald. 

O 38  

36 Voor sociale huurwoningen worden geredu-
ceerde grondprijzen gehanteerd. 

O 40 Met Dunavie zullen hierover meerjarige afspraken worden ge-
maakt. 

36 Voor gesubsidieerde koopwoningen worden 
gereduceerde grondprijzen gehanteerd. 

G 41 Voor gesubsidieerde koopwoningen met een VON prijs (markt-
waarde) van maximaal € 250.000 worden gereduceerde 
grondprijzen gehanteerd. Met Dunavie zullen hierover meerjarige 
afspraken worden gemaakt. 

36 Kavels voor bedrijfsterreinen worden markt-
conform uitgegeven. 

O 41  



Nota grondbeleid Gemeente Katwijk 
 

pagina 2 
 

 

37 Grondprijs voor maatschappelijke functies 
wordt bepaald volgens de kostprijsmethode. 

G 42 Grondprijs voor solitaire maatschappelijke functies wordt bepaald 
volgens de kostprijsmethode. 
Waar de functie deel uitmaakt van een meer omvattende ontwik-
keling wordt een normbedrag van € 250 / m² voor bebouwde 
functies gehanteerd en € 50 / m² voor onbebouwde extensieve 
functies (sportvelden) 

  N 44 Gemeente staat niet onwelwillend tegenover uitgifte van grond in 
erfpacht voor marktwoningen indien risico’s beheersbaar zijn en 
geen nadelige financiële consequenties heeft. 
Gemeente neemt zelf geen initiatieven om gronden voor markt-
woningen in erfpacht uit te geven. 

41 Er wordt geen exploitatieverordening onder 
de Wro vastgesteld 

O 46  

42 Gemeente is terughoudend met het invoe-
ren van baatbelasting. 

O 48  

42 Planschade komt voor rekening van de 
initiatiefnemer 

O 48  

43 Onderscheid in: 
projecten voor een complexbesluit 
Projecten met een complexbesluit  
Projecten met een uitvoeringsbesluit 

G 50 Onderscheid in: 
Niet In Exploitatie Genomen Gronden 
Bouwgrond in Exploitatie 

44 Kosten die worden gemaakt voordat een 
(voorbereidingskrediet) beschikbaar wordt 
gesteld drukken op programma’s in de be-
groting. 

O 51  

45 Onder voorwaarden kan worden besloten 
tot het voortijdig afsluiten van grondexploita-
ties. 

O 52  

46 Naast het MPG is er minimaal nog één rap-
portagemoment. 

O 53  

48 Tussentijdse winstneming is mogelijk op 
basis van een raadsbesluit. 

O 57  

49 Bijdragen ten laste van grondexploitaties 
aan voorzieningen en reserves 

O 59 Basis is de nota kostenverhaal gemeente Katwijk 2010 

52 Kaders weerstandsvermogen grondexploita-
ties 

O 61  
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53 Verplichte melding bij majeure afwijkingen, 
welke zijn: afwijkingen van 10% van het 
saldo van de kosten en opbrengsten van 
een grondexploitatie en 25% van de om-
vang van de reserve grondexploitaties. 

G 55 Verplichte melding bij majeure afwijkingen. Grens ligt bij 
€ 500.000 van de gesaldeerde bedragen binnen het totaal van de 
grondexploitaties. 
 
NB Wijkt af van nota afwijkingenbeleid. 

 
 N 56 Begrotingswijzigingen volgend uit exploitatieovereenkomsten 

behoeven omdat deze in principe budgetneutraal verlopen geen 
apart kredietvoorstel maar worden achteraf met een verzamel 
begrotingswijziging ter vaststelling aan de gemeenteraad aange-
boden. 

 
 N 57 Benodigde minimale omvang van de Reserve Grondexploitaties 

wordt jaarlijks bij het MPG bepaald. 
Nieuwe initiatieven kunnen pas worden gestart als er voldoende 
weerstandsvermogen is of anderszins in dekking van risico’s kan 
worden voorzien. 

 
 N 58 Indien een verlies wordt voorzien vindt een afboeking van de 

boekwaarde plaats. 


