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A.

Samenvatting

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeentes (BBV) moet de Nota
Grondbeleid regelmatig worden herzien. Veranderende wet- en regelgeving, de ambities van de gemeente en
de gevolgen van de recessie zijn aanleiding om de huidige praktijk van het grondbeleid tegen het licht te
houden. Tot nu toe blijkt de Gemeente Valkenswaard gelukkig te zijn geweest met haar keuzes in welke
uitbreidingsgebieden zij actief wil opereren.
Een slagvaardig grondbeleid is een randvoorwaarde voor het welslagen van ruimtelijk en sectoraal beleid.
Dit is verwerkt in de Nota Grondbeleid 2011. De nota geeft op een transparante manier inzicht: enerzijds in
de hoofdlijnen van beleid voor de rol die de gemeente wil spelen in de realisatie van ruimtelijke plannen, en
anderzijds in de interne spelregels en beleidskaders voor de manier waarop de gemeente uitvoering geeft aan
die rol.
B.

Voorgesteld besluit

1. De Nota Grondbeleid 2011 (deel A) en de toelichting (deel B) vast te stellen.
2. De Kadernota Grondbeleid 2002 in te trekken.
C.

Aanleiding

Op grond van het BBV moet de Nota Grondbeleid regelmatig worden herzien. De huidige Kadernota
Grondbeleid is in 2002 vastgesteld. Hierin zijn de kaders en hoofdlijnen van beleid vastgelegd voor de
manier waarop de gemeente invloed wil uitoefenen op de veranderingen ten behoeve van ruimtelijke en
sectorale ontwikkelingen in het grondgebruik en op de handhaving van het bestaande grondgebruik.
Diverse factoren geven aanleiding om de in de Kadernota Grondbeleid 2002 beschreven koersontwikkeling
tegen het licht te houden:
• veranderingen in wet- en regelgeving (Wet ruimtelijke ordening, staatssteun, aanbesteding);
• de ambities van de gemeente zoals vastgelegd in Toekomstvisie, Structuurvisie en
Huisvestingsprogramma;
• de veranderende positie van de gemeente bij het realiseren van ruimtelijke plannen omdat de
gemeente weinig eigen locaties heeft;
• de voorkeur voor inbreiding boven uitbreiding;
• niet in de laatste plaats de gevolgen van de recessie op de woningmarkt.

Raadsvoorstel

D.

Toelichting

De gemeente heeft een bijzondere positie bij de voorbereiding en realisatie van ruimtelijke plannen. Zij geldt
in eerste instantie als ruimtelijk bevoegd gezag en kan als zodanig voorschriften geven voor ruimtelijke
voorwaarden die moeten worden toegepast. De vaststelling van ruimtelijke plannen maakt echter nog niet dat
de plannen uiteindelijk worden gerealiseerd conform de door de gemeente gestelde wensen en eisen. De
manier waarop de gemeente invloed uitoefent op de realisatie van de plannen kan kortweg worden gezien als
de essentie van gemeentelijk grondbeleid. Een slagvaardig grondbeleid is daarmee een randvoorwaarde voor
het welslagen van ruimtelijk en sectoraal beleid. De nota geeft op een transparante manier inzicht: enerzijds
in de hoofdlijnen van beleid voor de rol die de gemeente wil spelen in de realisatie van ruimtelijke plannen,
en anderzijds in de interne spelregels en beleidskaders voor de manier waarop de gemeente uitvoering geeft
aan die rol.
Opbouw Nota Grondbeleid
De Nota Grondbeleid is opgebouwd uit twee delen: de nota zelf (deel A) en een toelichting in deel B. In de
Nota is op hoofdlijnen het grondbeleid van de Gemeente Valkenswaard weergegeven. Per onderwerp zijn
speerpunten van beleid benoemd. In deel B zijn de diverse onderwerpen uitgewerkt en onderbouwd. Ook de
bijlagen zijn opgenomen in deel B.
Proces
Vanaf 2006 stond een herziening van de Nota Grondbeleid op de planning. In 2008 is op initiatief van de
raad een werkgroep Grondbeleid geformeerd bestaande uit een afvaardiging van het presidium samen met
ambtelijke ondersteuning, onder voorzitterschap van Theo Geldens. De werkgroep is op 31 december 2010
opgehouden te bestaan. Op 26 januari 2011 is het college van B&W geïnformeerd dat de werkgroep heeft
besloten dat de geactualiseerde Nota Grondbeleid van de gemeente Eersel de basis kan vormen voor de
verdere ontwikkeling van een nota voor de Gemeente Valkenswaard.
In 2009 en 2010 is prioriteit gegeven aan het opstellen van de Toekomstvisie, de Structuurvisie en het
woningbouwprogramma. Eind 2010 is de Nota Grondbeleid weer op de agenda gezet met als doel
vaststelling door de raad in 2011. Het resultaat ligt voor in de concept Nota Grondbeleid 2011, deel A en
deel B.
Grondslag Nota Grondbeleid 2011
Naar aanleiding van het advies van de raadswerkgroep grondbeleid is de Nota Grondbeleid van de gemeente
Eersel bestudeerd. Algemeen wordt de Nota Grondbeleid van de gemeente Breda als erg goed aangemerkt.
Ook zijn de nota’s grondbeleid van een aantal andere gemeentes bekeken. Daarnaast speelt de
inwerkingtreding van de nieuwe Wro, die de gemeente voorziet van een beter instrumentarium om de regie
op ontwikkelingen te behouden en kostenverhaal toe te passen, een belangrijke rol. Dit alles bij elkaar heeft
geresulteerd in de concept Nota Grondbeleid zoals die nu voorligt.
Wat is er anders in de concept Nota Grondbeleid 2011
Het document Kadernota Grondbeleid 2002 is een beschrijvende nota, geeft achtergronden en
aanbevelingen, maar duidelijke (beleids)keuzes zijn in de nota van 2002 niet gemaakt.
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De concept Nota Grondbeleid 2011 bestaat uit de Nota zelf (deel A) en een toelichting (deel B). Het
grondbeleid is in hoofdlijnen uitgezet waarbij de keus voor het soort beleid wordt gemaakt. Vanuit de
hoofdlijnen vloeien per onderwerp de speerpunten van beleid. De aangegeven speerpunten zijn de neerslag
van de keuzes die de gemeente heeft gemaakt.
De concept Nota Grondbeleid anno 2011 is een bestendiging van de wijze waarop het grondbeleid de
afgelopen jaren in de praktijk is uitgevoerd. In de nieuwe nota blijven de rollen van de raad en het college
van B&W gelijk.
Vergelijking beleid 2002 en 2011
In hoofdlijnen berust het beleid op de navolgende peilers:
1. Nieuw is de mogelijkheid voor gemeenten van kostenverhaal op basis van de (nieuwe) Wro, hiermee zijn
de mogelijkheden voor het verhalen van kosten sterk verbeterd.
2. De gebruikte anterieure exploitatieovereenkomst en het exploitatieplan borgen beter dat gemeentelijke
kosten en vergoedingen voor ingebrachte grond zijn gedekt en ook feitelijk worden betaald.
3. Aanbesteding en staatssteun zijn nadrukkelijker aandachtsvelden geworden.
4. De verantwoording voor grondbeleid wordt strakker ingekaderd in de P&C-cyclus.
5. De Raad worden in de concept Nota Grondbeleid 2011 echte keuzes voorgelegd.
Per onderwerp worden in de navolgende tabel het beleid, als vastgesteld in 2002 en het nieuw voorgestelde
beleid voor 2011, vergeleken.
Onderwerp

Beleid 2002

Beleid 2011

Grondbeleid

Nota: uitleg soorten grondpolitiek, in

Op basis van (nieuwe) Wro is beleid primair

nota is geen keuze gemaakt.

facilitair. In uitbreidingsgebieden en bij

Praktijk: keuze actief grondbeleid, zo

maatschappelijke doelen actief (Lage Heide,

nodig faciliteren van marktpartijen.

natuur e.a.).

Grondbeleid

Nota: grondbeleid niet vastgelegd.

Uitvoering door college op basis van vooraf

uitvoering

Praktijk: uitvoering door b&w binnen

door de raad geformuleerde kaders met

door de raad vastgestelde

verantwoording achteraf.

bouwgrondexploitaties.
Samenwerking

Zo nodig faciliteren van marktpartijen.

marktpartijen

Per project wordt strategisch gekozen over
samenwerkingsvorm, transparant, openbaar
en non-discriminatoir.

Particuliere

De gemeente stelt zo veel mogelijk

Kostenverhaal op basis van Wro, locatie-

exploitatie

randvoorwaarden en uitgangspunten.

eisen en inrichtingseisen in anterieure
exploitatieovereenkomst of in
exploitatieplan vastgesteld.

Regionale

Geen benoemd beleidsveld in kadernota

Binnen A2-gemeenten:
• afstemmen van locatiebeleid en
grondprijsbeleid.
• Reconstructieplan Boven Dommel.
• Actieve deelname WILG/ Kavelruilproject Valkenswaard-Waalre.

Praktijk: verwerving voor

In uitbreidingsgebieden (Lage Heide) wordt

samenwerking

Verwerving

3

Raadsvoorstel

ontwikkelgebieden inclusief vestigen

zo nodig Wvg en Onteigenings-wet

Wvg en waarnodig onteigening.

toegepast. Aankoopstrategie wordt
ontwikkeld.

Beheer

Niet in kadernota opgenomen.

Beheer primair op commerciële basis,

Praktijk: Snippergroenbeleid vastgesteld

afhankelijk van soort vastgoed cq grond.

in 2006. Pachtuitgiftebeleid vastgesteld
in 2005.
Gronduitgifte

Niet in kadernota opgenomen.

Lage Heide is laatste uitgifte op basis van

Praktijk: wachtlijst voor particuliere

(bevroren) wachtlijst bouwgrond.

bouwgrond en voor industriegrond.

Per locatie wordt manier van uitgifte
bepaald.

Grondprijzen

Nota: uitleg wijze van taxeren.

Grondprijzen o.b.v. onafhankelijke taxatie.

Praktijk: uitgifteprijzen bouwgrond

Functiegerelateerde grondprijs is mogelijk.

werden door de raad vastgesteld.

Rekenprijs voor bouwgrond wordt bij de
jaarlijkse actualisatie van de
bouwgrondexploitaties vastgesteld door de
raad.

Aanbesteding

Geen benoemd beleidsveld in kadernota

Per situatie worden zo nodig maatregelen
getroffen om te voldoen aan de
aanbestedingsregels.

Staatssteun

Geen benoemd beleidsveld in kadernota

Per situatie worden zo nodig maatregelen
getroffen om risico op staatssteun te
voorkomen.

Kosten

Kostenverhaal via uitgifte van grond, op

Maximaal kostenverhaal met anterieure

locatieontwikkeling

basis van exploitatieverordening of door

exploitatieovereenkomst of exploitatieplan.

middel van baatbelasting.

Fondsbijdragen na vaststellen van
Structuurvisie deel B.

Financieel beleid

Gemeente neemt financiële risico’s op

Opgenomen in planning en control-cyclus

basis van verwacht positief rendement.

inclusief audits. Tussentijds inzicht door
periodieke herziening bouwgrondexploitaties.Verslaglegging o.b.v. BBV.

E.

Beoogd resultaat

Met de Nota Grondbeleid 2011 wordt het grondbeleid van de Gemeente Valkenswaard voor de komende
jaren ingekaderd.
F.

Oplossingen

Vaststellen van de Nota Grondbeleid 2011.
G.

Argumentatie

Het regelmatig herzien van de Nota Grondbeleid is een verplichting die volgt uit het Besluit Begroting en
Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)
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H.

Monitoring en evaluatie

n.v.t.
I.

Tijdpad

De Nota Grondbeleid moet na 4 jaar worden herzien, dit zal plaatsvinden eind 2015 of begin 2016.
J.

Financiële gevolgen

De Nota Grondbeleid heeft geen rechtstreekse financiële consequenties.
K.

Communicatie

Op de gemeentepagina van de Kempener Koerier en op de gemeentelijke internetsite zal worden bericht dat
de Nota Grondbeleid 2011 is vastgesteld. De Nota is openbaar en zal digitaal beschikbaar zijn.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.

Bijlage(
Bijlage(n)

1. Nota Grondbeleid 2011 deel A
2. Nota Grondbeleid 2011 deel B

Ter inzage liggende stukken

n.v.t.
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De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 27 januari 2012
gezien het voorstel van het college van Valkenswaard d.d.
registratienummer:
gelet op de gemeentewet en de Wet ruimtelijke ordening:
Besluit:
1. De Nota Grondbeleid 2011 (deel A) en de toelichting (deel B) vast te stellen.
2. De Kadernota Grondbeleid 2002 in te trekken.

Kenmerk: 11raad00675
Valkenswaard,
de gemeenteraad voornoemd,

de griffier,
mr. C. Miedema

de voorzitter,
drs. A.B.A.M. Ederveen
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