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Onderwerp

Grondprijsbrief 2021

Voorstel

1. Besluiten om de Grondprijsbrief 2021 vast te stellen.
2. Besluiten om de Grondprijsbrief 2020 per 1 januari 2021 in te trekken.
3. Bekrachtigen van de door het college van B&W opgelegde geheimhouding met
betrekking tot bijlage 5 van de Grondprijsbrief op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van 
de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Inleiding

Op 18 december 2019 heeft de gemeenteraad de Grondprijsbrief 2020 vastgesteld. De
ontwikkelingen in de markt worden jaarlijks gevolgd en waar nodig worden de prijzen
bijgesteld.

Beoogd effect/doel

De gemeenteraad neemt jaarlijks een besluit over de grondprijzen. Hiermee worden aan
het college van Burgemeester en Wethouders kaders gesteld voor het aangaan van
transacties. Het beleid van de gemeente is er op gericht de voorraad bouwkavels te
verkopen tegen marktconforme prijzen. De gemeente wil deze verkopen efficiënt en
slagvaardig kunnen uitvoeren.

Argumenten 

Voor de bepaling van de grondprijzen per 1 januari 2021 heeft de Stec Groep een
onderzoek gedaan. Hierbij is gekeken naar de grondprijzen van woningbouw,
bedrijventerreinen en bijzondere categorieën zoals grondprijzen voor sociale huur, 
middenhuur en ook bijzondere functies als zendmasten.

Tevens is gekeken naar de mogelijk te verwachten toekomstige jaarlijkse indexatie van de 
grondprijzen.

Woningbouw
In principe worden de grondprijzen voor de verschillende projecten bijgesteld. De 
marktontwikkelingen in 2020 geven op dit moment aanleiding om de grondprijzen voor 
2021 (licht) te verhogen. De Stec Groep heeft via de residuele methode beoordeeld of en 
hoeveel de gemeentelijke grondprijzen kunnen stijgen. Gebleken is dat de grondprijs voor 
woningbouw in principe met gemiddeld 2% kan worden verhoogd (daar waar geen taxatie 
voorhanden is).
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Anti-speculatiebeding
De druk op de woningmarkt is groot. Dit geldt voor zowel huur- als koopwoningen. 
Vanwege deze grote druk willen we meer regie voeren op de verdeling van de woningen. 
Dit is nodig om te voorkomen dat woningen, die als koopwoning bedoeld zijn, terecht 
komen bij mensen die niet de intentie hebben om er zelf te gaan wonen. Om die reden 
willen we dat bij verkoop van de grond aan een projectontwikkelaar een anti-
speculatiebeding wordt opgenomen als kwalitatieve verplichting in de notariële akte tot 
levering van de koopwoning, gevolgd door inschrijving van een afschrift van deze akte in 
het kadaster. Met een kwalitatieve verplichting wordt de verplichting om de woning 
gedurende drie jaar niet te verhuren of te verkopen gekoppeld aan de onroerende zaak. 
Dit beding vervalt nadat de woning gedurende drie (3) achtereenvolgende jaren bewoond 
is geweest door de eerste koper of door degene die op basis van een van de geboden 
ontheffingsmogelijkheden binnen deze periode de woning heeft gekocht en bewoond voor 
de resterende tijd. Als maatstaf geldt hierbij de datum waarop, en de tijd gedurende de 
eerste koper als bewoner van het desbetreffende adres in het bevolkingsregister is 
ingeschreven.
Dit beding wordt opgenomen zowel in de situatie dat de gemeente kavels verkoopt aan 
een projectontwikkelaar als ook wanneer de grond wordt uitgegeven voor particulier 
opdrachtgeverschap. 

Bedrijventerreinen
Ook bij de bedrijventerreinen bieden de marktontwikkelingen ruimte tot verhoging van de
grondprijzen. Als gevolg van de stijgende huurprijzen en de dalende rendementseisen is
de gemiddelde grondprijsstijging 1,2%.
De drempel voor de erfpachtcanon blijft minimaal 4% van de grondwaarde.

Jaarlijkse indexatie in de grondexploitaties
In de grondexploitaties wordt in principe voor de gehele looptijd gerekend met een 
verwachte grondprijsstijging. Vanwege de onzekerheden die de Covid-19 pandemie met 
zich meebrengt verwachten we, zowel voor woningbouw als bedrijven, voor 2021 en 2022 
geen grondprijsstijging; de verwachting was dat de grondprijzen in 2021 en 2022 met 
1,5% zouden stijgen. Het is nu nog niet duidelijk wat de invloed is van de Covid-19 
pandemie op de vastgoedmarkt. Daarom wordt bij het actualiseren van de 
grondexploitaties in het kader van de jaarrekening 2020 (voorjaar 2021) de index voor 
2021 en 2022 definitief vastgesteld, op basis van de dan voorhanden informatie.  

Voor de jaren daarna tot en met 2030 hanteren we weer een index van 1,5%.

Ingangsdatum
Per 1 januari 2021 zijn de nieuwe grondprijzen van kracht.

Nadere onderbouwing
Voor een nadere onderbouwing wordt verwezen naar de Grondprijsbrief 2021.

Kanttekeningen en risico’s  

Zoals gezegd is de verwachting dat we geen prijsstijging gaan zien in de jaren 2021 en 
2022 met name als gevolg van de Covid-19 pandemie. Indien we deze verwachting 
vertalen in de grondexploitatie door de index van de opbrengstenstijging te wijzigen van 
1,5% naar 0%, heeft dit een negatief effect van € 3.274.000 op de exploitatieresultaten. 
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de grondexploitaties Laarveld fase 3 en 4. 
Bij het actualiseren van de grondexploitaties in het kader van de jaarrekening 2020 
(voorjaar 2021) zal de index definitief worden vastgesteld en worden tevens de effecten 
op verliesvoorzieningen, tussentijdse winstnemingen en risicobuffer als gevolg van andere 
mutaties op de grondexploitaties in beeld gebracht.
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Financiële, personele en juridische gevolgen

Het verwerken van de grondprijzen uit de Grondprijsbrief 2021 heeft met name effect op 
de financiële resultaten van de bedrijventerreinen. Bij de woningbouwlocaties zijn de 
grondprijzen bepaald aan de hand van taxaties.

Het effect  van het verhogen van de grondprijzen naar prijspeil 1 januari 2021 heeft een 
positief effect van € 687.000. Dit effect zien we met name op Kampershoek 2.0 en Leuken 
Noord.

Uitvoering/evaluatie 

Niet van toepassing

Communicatie/participatie 

Dit advies is van belang voor:
• Inwoners van Weert
• Bedrijven
• Raadsleden
• Interne organisatie

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:
• B-Stuk raad
• Persbericht
• Gemeentewijzer
• Gemeentelijke website

Advies raadscommissie 

-

Bijlagen 

Grondprijsbrief 2021
Bijlage 1: Anti-speculatiebeding
Bijlage 2: Groenstrokenmodel
Bijlage 3: Referenties zendmasten
Bijlage 4: Kaarten bedrijventerreinen
Bijlage 5: Achtergrondinformatie (niet openbaar)

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
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Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris, de burgemeester,

M.J.M. Meertens C.C. Leppink – Schuitema



Nummer raadsvoorstel: DJ-1189893 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2020

besluit:

1. Besluiten om de Grondprijsbrief 2021 vast te stellen.
2. Besluiten om de Grondprijsbrief 2020 per 1 januari 2021 in te trekken.
3. Bekrachtigen van de door het college van B&W opgelegde geheimhouding met
betrekking tot bijlage 5 van de Grondprijsbrief op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van 
de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2020.

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten C.C. Leppink – Schuitema


