
Registratienr. 19.036827

n . GEMEENTE
Schagen

Raadsvoorstel
Raadsvergadering van 24 september 2019

Datum coll.besl. 

Voorstel van 

Telefoonnr. 

Registratienr. 

Onderwerp

23 juli 2019 

N. Dekker 

0224-210246 

19.036827

Grondprijzenbrief 2019

Publiekssamenvatting
Burgemeester en wethouders hebben zich voorgenomen de Grondprijzenbrief 2019 vast te stellen. De 
gemeenteraad wordt gevraagd om zich over dit voornemen uit te spreken.

Gevraagde besluit
De gemeenteraad maakt geen wensen en bedenkingen kenbaar over het voorgenomen besluit van 
het college van burgemeester en wethouders om de Grondprijzenbrief 2019 vast te stellen.

Aanleiding
De gemeente Schagen wil zo duidelijk en transparant mogelijk zijn over haar te voeren beleid. Dit 
geldt ook voor het grondbeleid en grondprijsbeleid.

Op dit moment zijn de door de gemeente gehanteerde grondprijzen en grondprijsmethoden 
versnipperd over verschillende beleids- en besluitvormingsdocumenten. Het is hierdoor soms lastig 
voor bestuur, burgers en marktpartijen om een goed beeld te krijgen van de actuele grondprijzen. 
Via de vaststelling van een grondprijzenbrief, welke jaarlijks wordt geactualiseerd, bestaat er één 
centraal en actueel openbaar document waarin zowel de grondprijzen als belangrijkste 
grondprijsbepalingsmethoden zijn vastgelegd.

Met de vastlegging van de grondprijzen en grondprijsbeleid in één centraal en openbaar document 
wordt ook aangesloten bij de landelijke meer gangbare werkwijze van vastlegging van 
grondprijsbeleid..

Belang
Het college is op grond van artikel 160 lid 1 onder e Gemeentewet bevoegd te besluiten tot het 
aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling. Het vaststellen van grondprijzen is een 
voorbereidende handeling voor het aangaan van de privaatrechtelijke rechtshandeling tot 
grondverkoop/gronduitgifte en behoort daarom ook tot de bevoegdheid van het college.
Via de mogelijkheid van de raad om financiële kaders te stellen kan de raad wel invloed uitoefenen 
op de wijze van vaststelling van de grondprijzen.

De raad wordt gevraagd wensen en bedenkingen kenbaar te maken dan wel te besluiten dat de 
raad geen wensen en bedenkingen heeft op de Grondprijzenbrief 2019. Er is voor deze route gekozen 
omdat dit de eerste keer is dat er een grondprijzenbrief wordt voorgelegd.
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Centrale vraag
Kan de raad instemmen met de door het college vast te stellen Grondprijzenbrief 2019?

Beoogd maatschappelijk resultaat
Het geven van meer duidelijkheid bij bestuur, burgers en marktpartijen over het gevoerde 
grondprijsbeleid.

Kader
Bij het opstellen van de Grondprijzenbrief 2019 is rekening gehouden met:
» Nota Grondbeleid 2017 d.d. 09-05-2017.
» Snippergroenbeleid d.d. 09-10-2018.
» Prestatieafspraken 2016 tot en met 2020 d.d. 16-12-2015.
» Vaste prijs maatschappelijk niet commercieel vastgoed d.d. 12-05-2015. 
» Gemeentelijke verkoopprocedure vastgoed 2018 d.d. 10-07-2018.
» Coalitieprogramma gemeente Schagen 2018-2022.

Argumentatie
» De belangrijkste voordelen van het hanteren van vastgestelde prijzen en/of 

berekeningsmethoden via een grondprijzenbrief zijn:
1. duidelijkheid naar bestuur, burgers en marktpartijen;
2. eenduidig handelen voor de ambtelijke organisatie;
3. sneller en beter de uitgangspunten in onderhandelingssituaties, voor anterieure 

overeenkomsten en gemeentelijke grondexploitaties kunnen vastleggen.
» De grondprijzen zoals opgenomen in de Grondprijzenbrief 2019 zijn gebaseerd op bestaande 

besluitvorming en bestaande afspraken. Er is geen sprake van nieuw beleid of afwijking op 
bestaand beleid.

» Het betreft een eerste versie van de Grondprijzenbrief. Op basis van opgedane ervaringen en 
zullen bij een actualisatie van de Grondprijzenbrief mogelijk inhoudelijke aanpassingen worden 
doorgevoerd. Op voorhand wordt aangegeven dat bepaalde onderdelen die bij veel 
gemeenten gebruikelijk zijn om op te nemen in een grondprijzenbrief/nota grondprijzen, geen 
onderdeel uitmaken van deze Grondprijzenbrief 2019. Voorbeelden hiervan zijn gegevens over 
huurprijzen en pacht. Mogelijk worden bij de actualisatie naar de Grondprijzenbrief 2020 
bepaalde onderdelen toegevoegd. De focus ligt vooralsnog alleen bij verkoop van grond.

Maatschappelijk draagvlak
Er is sprake van een centralisering van bestaand beleid.

Financiële consequenties
De geactualiseerde grondprijzen zoals opgenomen in de Grondprijzenbrief 2019 zijn gebaseerd op 
bestaand beleid of bestaande overeenkomsten. De Grondprijzenbrief leidt daarom niet tot financiële 
wijzigingen. Het college heeft de bevoegdheid om gemotiveerd af te wijken van de vastgestelde 
grondprijzen en bepalingsmethoden. Aanleidingen hiervoor kunnen onder meer zijn: eerder 
gemaakte afspraken, lopende onderhandelingen of bijzondere marktomstandigheden.

In het coalitieprogramma is een goedkope koopwoning gedefinieerd als een woning met een 
marktwaarde van niet meer dan C 185.000 VON. Naar aanleiding van de marktontwikkelingen in 2018 
wordt voorgesteld om de maximale grens van een goedkope koopwoning te verhogen naar 
^ 200.000 VON. Deze verhoging van de prijsgrens resulteert in principe tot een verbetering van de 
haalbaarheid van de realisatie van goedkope koopwoningen in project- en gebiedsontwikkelingen. 
Omdat bij goedkope koopwoningen de residuele grondwaardemethode wordt gehanteerd, en de
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grondprijs afhankelijk is van stichtingskosten en het soort woning dat wordt gebouwd, is het echter niet 
vanzelfsprekend dat de verhoging von de grens automatisch leidt tot hogere grondprijzen.

Communicatie van het besluit
Het besluit wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Realisatie van het besluit
Het laten vaststellen van de grondprijzenbrief 2019 door het college.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgeņneesterhpn wethouders van de gemeente Schagen,

burgenrníémeentesecretaris

.van Kampen-NouwenDe heer N.H. Swellengrebel Mevrou'
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