


Programma

• Introductie
• Grondbeleid vroeger en nu
• Nieuw beleid? Ambtelijke bijeenkomsten, nu gemeenteraad 
• Presentatie Stec Groep
• Discussie en vragen?



Grondbeleid vroeger en nu

• Tot 2014, actief grondbeleid, stadsuitleg en stadsvernieuwing
• Veel grondeigendom, veel projecten tegelijk
• Crisis en afwaardering in 2012

• Vanaf 2014, faciliterend grondbeleid en waar nodig situationeel actief
• Financieel afwegingskader
• Gemeente meer op de achtergrond

• Beleid vanaf 2020?



Nieuw beleid?

• regierol gemeente?
• beïnvloeden bouwproductie, en overall invloed gemeente?
• sturingsfilosofie gebiedsontwikkeling?
• haalbaarheid binnenstedelijke ontwikkelingen?
• gemeente als sparringpartner marktpartijen (kennis en kunde)?
• energietransitie, biodiversiteit?
• creëren van maatschappelijke waarde?
• etc.

•  Presentatie Esther Geuting, Stec Groep





Programma

Wat is grondbeleid?

Wat we hebben opgehaald?

Weerter Grondbeleid en afwegingskader

Discussie / vragen?





Manier waarop gemeente grond / eigendom inzet 
voor haar doelen

- (Pro)Actief grondbeleid (met of zonder regie)
Gemeente koopt en verkoopt zelf grond / gebouwen
en ontwikkelt plannen (voor eigen risico)

- Proactief Faciliterend
Gemeente stimuleert, verbindt, makelt en schept het klimaat om een 
ruimtelijke ontwikkeling van de grond te krijgen, met (beperkt) financieel risico.

- Faciliterend (Passief) grondbeleid
Gemeente ‘wacht’ op initiatieven vanuit de markt en handelt zelf niet in grond. 
(zonder financiële risico’s)







En verder….

• Op strategische thema’s: Actief grondbeleid
• Als de markt het beter kan en voorop loopt: Reactief
• Flexibiliteit: kunnen inspelen op ontwikkelingen in de markt en kansen
• De nieuwe opgaven: energietransitie, biodiversiteit

grondeigendom als ruilmiddel en actief ≠ eigendom

Valkuil bij faciliterend: ongewenste maatschappelijke neveneffecten worden 
afgewenteld op maatschappij 

Onder “de Markt” verstaan we niet alleen ontwikkelaars, maar ook private 
eigenaren / provincie / natuurorganisaties etc.



Wanneer actief grondbeleid?

• Ontbrekende interesse marktpartijen voor rotte 
plek

• Tegengaan speculatie en prijsopdrijving
• Complexe ontwikkelingen vragen publiek-private 

samenwerking
• Bij cruciale/strategische locaties meer invloed dan 

alleen via publieke weg



Speerpunten uit het programma “Weert koerst op 
verbinding”

• Duurzaamheid
• Energietransitie
• Klimaatadaptie
• Majeure maatschappelijke opgaven
• Demografische ontwikkelingen
• Buitengebied





Weerter Grondbeleid

• Breder perspectief:
      - Stedenbouwkundig
      - Leefbaarheid

      - Verduurzaming
      - Economisch
      - Ecosystemen
      - Recreatie

• De rol op de grondmarkt is daarin geen doel op zich, maar 
uitdrukkelijk ondersteunend aan andere beleidsterreinen

• Afhankelijk van de situatie is dat een actieve rol, of een 
faciliterende rol (Afwegingskader)



Meerwaarde = meer (Weerter) waarde

• Grond-, bouw-/vastgoed- en beheersexploitatie
• Verdiensten/besparingen door waardecreatie in het gebied 

(verkoopopbrengsten, verhuur, toename OZB of toeristenbelasting)
• Besparing op kosten door locatiesynergie (aanpak leegstand, 

imagoverbetering)
• Lagere kosten door het hergebruik van materialen of via 

energietransitieprojecten en warmteopslag
• Banen, gezondheid (en kosten zorg), aanpak criminaliteit, koopkracht
• Total life cycle benadering (bijv. opvang water <-> kosten riool)



Weerts grondbeleid

Weten wanneer wel en wanneer niet
Routekaart / beslismodel



Afweging rol gemeente

 

Bij 3 of meer eigenschappen, kan gemeente
de rol op zich nemen, afweging begint bij meest 
actieve rol 



Consequenties strategische keuzes

• Van grond- en/of vastgoedbedrijf naar financiële 
spin in het web: grond, (her)ontwikkeling, 
exploitatie

• Gemeente moet doorontwikkelen op gebied van 
PPS en samenwerking

• Voorstel: budgetrecht van college voor strategische 
aankopen te verhogen van 3 ton naar 1 miljoen.
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