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Onderwerp 
 
Nota Grondbeleid 2020. 
 
Voorstel 
 

1. De Nota Grondbeleid 2020 vast te stellen. 
2. De Nota Grondbeleid 2014 in te trekken. 

 
Inleiding 
 
Met de vaststelling van de Nota Grondbeleid 2014 heeft de gemeenteraad de kaders 
gesteld waarbinnen het college van Burgemeester en wethouders het grondbeleid voert. 
De Nota Grondbeleid 2020 is een actualisatie van de nota uit 2014. Waar we in 2014 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.  
 
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. 
 
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 verbinding 2018-2022" en op een later moment 
vanuit de nog op te stellen Strategische Visie. 
 
Argumenten  
 
De actualisatie van het grondbeleid is vastgelegd in de Nota Grondbeleid 2020. 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. 



Pagina 2 
 
 

 Grondbeleidskeuze: Met het nieuwe grondbeleid wil de gemeente stevig inzetten 
op de thema's leefbaarheid, duurzaamheid en economie. We hanteren hierbij de 
total-life-cycle benadering waarbij het eindresultaat wordt 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.  

 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 grondexploitatie worden in eerste instantie aangewend om de 
reserve Risicobuffer Bouwgrondexploitaties op niveau te brengen.  

 Voor alle projecten worden eventuele tekorten afgedekt door een voorziening op 
eindwaarde. 

 We leggen een verbinding tussen de grondexploitatie en vastgoed waarmee we 
werken aan een verdere professionaliseringsslag. 

 Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) wordt uitgebreid naar het 
Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties (MPO), waarbij ook wordt gerapporteerd 
over de belangrijkste strategische vastgoedobjecten. 

 Om de slagkracht van het college bij aan- en verkoop / grondruil te verhogen, 
wordt voorgesteld om de bevoegdheid van het college te verhogen van € 300.000 
naar € 1.000.000. 

 
Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de Nota Grondbeleid 2020. 
 
De nota grondbeleid 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. Dit geldt in ieder geval voor de nog 
op te stellen Strategische Visie. 
 
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 gevolgen 
 
Voorgesteld wordt om de bevoegdheid van het college voor het doen van aan- en verkoop 
/ grondruil te verhogen van € 300.000,- naar € 1.000.000,- 
 
Uitvoering/evaluatie  
 
Nota Grondbeleid 2020 
 
Communicatie/participatie  
 
Dit advies is van belang voor:  

 Inwoners van Weert 
 Bedrijven 
 Raadsleden 
 Interne organisatie  

 
De volgende communicatie-instrumenten worden gebruikt:  

 Persbericht 
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 Gemeentewijzer 
 Gemeentelijke website 

 
 
Advies raadscommissie  
 
De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als 
bespreekstuk. 
 
Bijlagen  
 
Nota Grondbeleid 2020 
 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens 

 
 
 
 
 
 
A.A.M.M. Heijmans 

 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-870097  
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2019 
 
 
 
 besluit: 
 

3. De Nota Grondbeleid 2020 vast te stellen. 
4. De Nota Grondbeleid 2014 in te trekken. 

 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2019. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
A.A.M.M. Heijmans 

 


