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Nota Grondbeleid 2020

Voorstel

1. In te stemmen met de Nota Grondbeleid 2020.
Aan de raad voorstellen:

2. De Nota Grondbeleid 2020 vast te stellen
3. De Nota Grondbeleid 2OI4 in te trekken.

Inleiding

De Nota Grondbeleid 2020 is een actualisatie van de Nota Grondbeleid 2014. Waar we in
2OL4 nog vol geconfronteerd werden met de gevolgen van de economische crisis, is in het
huidige economische tij de basis voor het grondbeleid anders.
Ook de positie die de lokale overheid in de maatschappij inneemt is in de afgelopen jaren
veranderd.
Deze veranderingen geven nu aanleiding om een nieuwe Nota Grondbeleid 2020 vast te
stellen.

Beoogd effect/doel

In het nieuwe grondbeleid streven we naar het creëren van meerwaarde in bredere zin en
stellen we het maatschappelijke effect van een gebiedsontwikkeling centraal. We doen dit
aan de hand van de zogenaamde "Weerter Waarden" die wij in eerste instantie ontlenen
aan het programma "Weert koerst op verbinding2OLB-2O22" en op een later moment
vanuit de nog op te stellen Strategisch Visie.

Argumenten

De gemeente Weeft voerde de laatste jaren primair een facilitair grondbeleid met
daarnaast een terughoudend situationeel actief grondbeleid.
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Met het nieuwe grondbeleid wil de gemeente stevig inzetten op de thema's leefbaarheid,
duurzaamheid en economie, We hanteren hierbij de total-life-cycle henadering waarbij het
eindresultaat kan worden afgewogen tegen de verwachte maatschappelijke effecten van

de (gebieds-)ontwikkeling.

Voorgaande betekent dat we overschakelen naar een vooral situationeel grondbeleid dat
actief of faciliterend is, afhankelijk van de situatie en de impact op het realiseren van onze

maatschappelijke doelen.

Voor een uitgcbreide toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel en de Nota

Grondbeleid 2020.

Kanttekeningen en risico's

Bij iedere ruimtelijke ontwikkeling waar de gemeente een rol speelt worden vooraf de

risico's, kosten en opbrengsten in beeld gebracht en ter besluitvorming voorgelegd.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Aan de raad wordt voorgesteld om de bevoegdheid van het college voor het doen van aan-
en verkoop / grondruil te verhogen van € 300.000,- naar € 1.000.000'-.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatle

Niet v¿rt toepassing

Commu nicatie/ particiPatie

Dit advies is van belang voor
¡ Inwoners van Weert
. Bedrijven
. Raadsleden
¡ Interne organisatie

De volgende communicatie-instrumenten worden gebruikt:
¡ Persbericht
. Gemeentewijzer
. Gemeentelijkewebsite

Geadviseerd wordt om dit voorstel als B-stuk te agenderen

Overleg gevoerd met

Intern

Collega's van de afdelingen Ruimte & Economie, Openbaar gebied, Financiën en Control,
Werk, Inkomen &Zorg, Onderwijs, Cultuur, Sport & Welzijn'

Extern

Stec Groep
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Bijlagen:

Nota Grondbeleid 2020
Concept persbericht
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