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ONDERWERP 

 
Vaststellen van de Nota Grondbeleid 2014 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
  
Met de vaststelling van de nota grondbeleid 2009 heeft de gemeenteraad de kaders gesteld 
waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het grondbeleid voert. Ten tijde van het 
vaststellen van deze nota was de gemeente Weert nog actief in de weer met uitbreidingen op het 
gebied van wonen, werken en recreëren. Vanuit die rol heeft de gemeente veel gronden verworven 
om zo actief te kunnen sturen op de planontwikkeling en de gronduitgifte. Uitgangspunt voor deze 
actieve benadering waren de Structuurvisie, de Visie Weert 2015 en de Woonvisie van dat 
moment. De aanhoudende financiële crisis, gevolgd door de economische crisis, de 
volkshuisvestelijke ontwikkelingen, het nieuwe beleid als gevolg van deze ontwikkelingen en de 
gewijzigde wet- en regelgeving, maken een heroriëntatie op de te voeren grondpolitiek 
noodzakelijk. 
 
Het doel van de nota grondbeleid is drieledig: 
1. Transparantie bieden over de wijze waarop de gemeente opereert op het gebied van 

grondbeleid en welke keuzes zij maakt in het al dan niet actief optreden op de grondmarkt om 
beleidsdoelen te realiseren. 

2. De rolverdeling vastleggen tussen het college en de raad op het gebied van grondbeleid. 
3. Vastleggen van de financiële kaders van het grondbeleid. 
 
 

PROBLEEMSTELLING 
 
Veranderingen in de markt voor woningbouwkavels en bedrijventerreinen maken het nodig het 
grondbeleid te vernieuwen. Daarnaast wordt deze nota gebruikt om aansluiting te zoeken bij 
wijzigingen in het gemeentelijk beleid, organisatorische veranderingen en de actuele wet- en 
regelgeving. 
 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
De actualisatie van het grondbeleid is vastgelegd in de nota grondbeleid 2014. Hieronder wordt 
kort ingegaan op een aantal belangrijke punten in de nieuwe nota. Voor het overige verwijzen wij u 
naar de nota.  
 Juridisch: Alle relevante wetgeving van dit moment is verwerkt in de nota. 
 Beleidsmatig: Alle relevante gemeentelijke, provinciale- en rijksbeleidsstukken zijn in de nota 

verwerkt. 
 Grondbeleidskeuze: Voorgesteld wordt een overwegend faciliterend grondbeleid te voeren. 

Waar nodig wordt van een situationeel actieve grondpolitiek gebruik gemaakt. Dat betekent dat 
afhankelijk van de situatie (potentiële winstmogelijkheden, risico’s en maatschappelijk belang) 
wordt bepaald welke strategie van grondbeleid – actief, faciliterend of publiek-private 
samenwerking – wordt ingezet. Bij faciliterend grondbeleid maakt de gemeente gebruik van 
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alle beschikbare instrumenten om de kosten te verhalen. Voor maatschappelijk gewenste 
plannen met een verwacht negatief resultaat wordt de raad vooraf om instemming gevraagd. 

 Het actief risicomanagement bij ruimtelijke projecten wordt vorm gegeven door minimaal één 
maal per jaar de risico’s kwalitatief en kwantitatief in beeld te brengen, beheersmaatregelen te 
treffen  en door toetsing aan de weerstandscapaciteit. 

 Winsten uit de grondexploitaties worden in eerste instantie aangewend om de reserve 
Risicobuffer Bouwgrondexploitaties op niveau te brengen. De gesloten financiering van de 
grondexploitatie wordt beëindigd, zodat de overige winsten worden toegevoegd aan de 
Algemene Reserve.  

 De reserve Stadsvernieuwing wordt opgeheven. Aangezien in de toekomst verhoudingsgewijs 
meer inbreidings- en herstructureringsgebieden zullen voorkomen blijven investeringen in 
stadsvernieuwing noodzakelijk. Dit betekent dat deze stadsvernieuwingsopgave in de toekomst 
wordt gedekt uit de algemene middelen (integrale afweging prioriteiten).  

 Voor alle projecten (in exploitatie en nog in exploitatie te nemen) worden eventuele tekorten 
afgedekt via een voorziening. Voor overige gronden/gebouwen wordt de boekwaarde – voor 
zover deze de marktwaarde overstijgt -  verlaagd tot de marktwaarde. 

 Bij overdracht van objecten van de Algemene Dienst naar Projectontwikkeling wordt de 
boekwaarde met een maximum van de inbrengwaarde vergoed. Wanneer er sprake is van een 
transitie (ontwikkeling – sloop) dan worden de objecten ondergebracht bij het grondbedrijf. Is 
er sprake van tijdelijke exploitatie van het bestaande pand/grond dan gaat de locatie 
administratief naar Vastgoed.  

 Alle posities binnen het grondbedrijf, die niet langer nodig zijn voor gebiedsontwikkelingen zijn 
in de afgelopen jaren benoemd als “Overige gronden en gebouwen”. Inspelend op de 
centralisatie van het vastgoed zullen deze gronden en gebouwen administratief worden 
ondergebracht bij de Algemene Dienst (cluster Vastgoed).  

 
Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de nota grondbeleid 2014. 
 
 
De nota grondbeleid 2014 treedt in werking nadat deze door de raad is vastgesteld. De nota heeft 
doorgaans een levensduur van 4 jaar. Wanneer de actualiteit daar aanleiding toe geeft, kunnen 
bijzondere onderwerpen in aparte nota’s – aanvullend op de nota grondbeleid – nader beleidsmatig 
worden uitgewerkt. 
 
 

COMMUNICATIE 
 
De nota is bedoeld voor een aantal doelgroepen. 
1. College en raad om kaders van bevoegdheden vast te leggen. 
2. Ambtelijke organisatie om de werkwijze met betrekking tot het grondbeleid te verankeren. 
3. (particuliere) ontwikkelaars om het grondbeleid van de gemeente kenbaar te maken. 
 
De nota is op de gebruikelijke wijze raadpleegbaar via de website van de gemeente.  
 
 

EVALUATIE 
 
De nota behoeft tussentijds geen evaluatie. 
 
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
Bedrijfsvoering 
en inwoners 
(BV-IW) 

Het advies van de raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners (BV-IW) is: 
 

  voorstel rijp voor behandeling in de raad; 
 
agenderen als hamerstuk. 
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VOORSTEL COLLEGE 
 
1. Instemmen met de Nota Grondbeleid 2014. 
2. Intrekken van de Nota Grondbeleid 2009. 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 
 



 

 

 
 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-001047 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van  18 november 2014; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
1. Instemmen met de Nota Grondbeleid 2014. 
2. Intrekken van de Nota Grondbeleid 2009. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  22 december 2014. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


