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Samenvatting 

De gemeentelijke herindeling en diverse recente ontwikkelingen in de samenleving zijn aanleiding om 

ons grondbeleid te vernieuwen. Deze geharmoniseerde nota grondbeleid beschrijft voornamelijk de 

praktijkgerichte toepassing van het grondbeleid in de gemeente Schagen. Hiermee kan worden 

ingespeeld op de huidige doelstellingen van de gemeente én de toekomstige ontwikkelingen die op 

de gemeente af komen. De nota bevat een keuzetabel die gebruikt wordt bij het maken van een 

keuze voor het type grondbeleid in specifieke situaties. De uitvoering van het grondbeleid wordt twee 

maal per jaar gerapporteerd via de voortgangsrapportages. 

 

 

In de Nota grondbeleid 2014-2018 wordt o.a. ingegaan op: 

- Bij ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting, economie, recreatie, natuur & milieu en 

maatschappelijke voorzieningen (vastgoed) per project gebruik maken van de keuzetabel om 

best passende type grondbeleid te bepalen. Voor ontwikkelingen op deze gebieden is geen vast 

type grondbeleid; 

- Bij ontwikkelingen t.b.v. infrastructuur actief grondbeleid toepassen als dit noodzakelijk is; 

- Stukjes groen bij voorkeur verhuren, bij uitzondering gebruik maken van bruikleen en geen 

recognities meer aangaan maar zelfs wijzigen naar huur of de stukjes verkopen; 

- Het tarief voor de verkoop van snippergroen vermelden wij in de voortgangsrapportage. Het 

college kan het tarief jaarlijks wijzigen; 

- Grondprijzen vaststellen op basis van de comparatieve methode (vergelijking) of de residuele 

methode (eindwaarde – kosten = grondwaarde); 

- Voor uit te geven kavels een koopoptie verstrekken voor een bepaalde tijd. Dit doen wij zonder 

hiervoor een vergoeding te vragen; 

- Gemeentelijke kosten waar mogelijk via een anterieure overeenkomst verhalen; 

- Geen uitvoering geven aan het opstellen van deel 2 (meerjareninvesteringsplan) van de op 10 

december 2012 vastgestelde Nota Bovenwijkse voorzieningen vanwege de geringe mogelijkheid 

om investeringen in verband te brengen met bestemmingsplannen; 

- Geen gebruik te maken van de Baatbelasting aangezien het aantonen van waardestijging/-profijt 

per onroerend goed in de praktijk lastig aantoonbaar blijkt; 

- Een voortgangsrapportage opstellen met een overzicht van bouwgrond in exploitatie, niet in 

exploitatie genomen gronden, vaste materiele activa en voorraden. Deze voortgangsrapportage 

bij zowel de begroting (planning aankomend jaar) als bij de jaarrekening (verantwoording 

afgelopen jaar) voegen. De voortgangsrapportage is het uitvoeringsprogramma van de nota 

grondbeleid; 
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- Het opheffen van de huidige reserve grondexploitatie en het saldo (€ 742.681,-) te storten in het 

nieuw op te richten Fonds Grondbedrijf; 

- Het oprichten van een Fonds Grondbedrijf voor het financieren van de initiatieffase bij nieuwe 

ontwikkelingen (voorafgaand aan het in exploitatie nemen), het opvangen van tegenvallende 

exploitaties, het maken van kosten als gevolg van de demografische ontwikkelingen (sloop, 

herinrichtingen etc). Dit Fonds vullen met 50% van de opbrengsten uit verkopen van onze 

voorraden en 50% van winstafromingen bij winstgevende grondexploitaties. 

 

 

Financiële gevolgen 

In de nota grondbeleid hebben wij de effecten van de demografische ontwikkeling beschreven: 

vrijkomende maatschappelijke voorzieningen en de terugloop in vraag naar woon-, bedrijven en 

recreatiegebieden. Om toekomstige leegstand en overlast te voorkomen heeft de gemeente diverse 

grondbeleidsinstrumenten om in te zetten. In de meeste gevallen zal het hierbij gaan om 

investeringen in plaats van winstgevende exploitaties. Te denken valt aan sloop- en saneringskosten 

tegenover lage opbrengsten bij verkoop. Voor gebieden die niet tot ontwikkeling worden gebracht 

en die een lagere marktwaarde dan boekwaarde hebben zullen afwaarderingen moeten 

plaatsvinden. Daarnaast zullen wij altijd kosten maken bij de initiatieffase van nieuwe projecten, ook 

als deze vervolgens niet uitgevoerd zullen worden. 

 

Om te voorkomen dat wij in de toekomst niet (voldoende) financiële middelen hebben om in dit soort 

situaties invloed te hebben wordt het Fonds grondbedrijf opgericht. Investeringen die voortkomen 

door de demografische ontwikkeling en kosten in de initiatieffase van nieuwe projecten kunnen hieruit 

gefinancierd worden in plaats van uit de algemene reserve. Het Fonds vullen wij met 50% van de 

opbrengst uit verkoop van onze voorraden en 50% van de winstafroming bij positieve 

grondexploitaties. 

 

Aanleiding 

De aanleidingen voor een nieuwe nota grondbeleid zijn;  

- Gemeentelijke herindeling; 

- Wereldwijde crisis; 

- Anticipeer gemeente; 

- Aangescherpte regels; 

- Bezuinigingen; 

- Gewijzigde grondslagen; 

- Economische ontwikkelingen. 

 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

De doelstelling is het bepalen van kaders voor het te voeren grondbeleid, waarmee we onze 

gemeentelijke beleidsdoelstellingen en onze financiële doelstellingen kunnen invullen. 

 

Het maatschappelijk effect is transparantie naar ontwikkelende partijen in onze gemeente door 

middel van een helder grondbeleid. 

 

 

2. Argumenten 

Vanaf de Tweede Wereldoorlog was er voor langere tijd een grote behoefte aan woningen door de 

sterke bevolkingsgroei, gezinsverdunning en toenemende persoonlijk ruimtebehoefte. Veel 

gemeenten hebben vanaf dat moment actief grondbeleid gevoerd: grond kopen, beheren en 

vervolgens (bouwrijp) verkopen aan ontwikkelaars. In de jaren ’90 ontstond er een nieuw type 

grondbeleid, namelijk het samenwerken met marktpartijen. Alleen door deze samenwerking was de 

realisatie van grootschalige nieuwbouwwijken mogelijk. De winsten maar ook de risico´s werden naar 



 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 3 van 4 
 

rato verdeeld over beide partijen. Actief grondbeleid en samenwerken met marktpartijen was de 

meest ideale manier van ontwikkelen, zo ook voor de voormalige gemeenten Harenkarspel, Schagen 

en Zijpe. De grote winsten die behaald zijn, hebben wij geïnvesteerd in voorzieningen voor de 

gemeenschap en het verwerven van nieuwe gronden.  

 

Door de recente ontwikkelingen, zoals genoemd bij de aanleiding van dit voorstel, is vernieuwing van 

ons grondbeleid noodzakelijk. We zullen per geval zorgvuldig moeten afwegen welk type grondbeleid 

wij willen gaan voeren. Met andere woorden: gaan wij zelf actief aan de slag door gronden te kopen 

en te verkopen zoals in het verleden gebruikelijk was of bieden wij de ruimte voor 

bestemmingsplanwijzigingen en nodigen wij marktpartijen uit om deze wijzigingen te effectueren. De 

keuze voor het type grondbeleid hangt af van meerdere omstandigheden die aan de hand van het 

grondbeleid op transparante wijze per geval kan worden afgewogen. 

 

 

3. Risico's 

N.v.t. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

Gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 september 2014, nr. 14.110028;  

 

gezien het advies van de commissie Bestuur  d.d. 17  september 2014; 

 

besluit: 

I. de  Nota grondbeleid 2014-2018 vast te stellen; 

II. de huidige reserve grondexploitatie op te heffen en het saldo ad € 742.681,- te storten in het  

       nieuw op te richten Fonds Grondbedrijf. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 30 september 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Raadsbesluit 


