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De keuze om gebruik te maken van de kruimelgevallenregeling dient per geval
beoordeeld en gemotiveerd te worden. Vooralsnog is er geen aanleiding om
beleidsregels op te stellen voor toepassing van deze regeling.

Buitenwettelijke instrumenten (eigenaarspositie, minnelijke
overeenstemming)

Verwerven
Dit is de belangrijkste en voornaamste exponent van actief grondbeleid. Hierbij kan
zowel gekozen worden voor het opstellen van ven/ven/ingsp/annen en het op ad hoc
basis aankopen van gronden.

Een vervvervingsplan is een strategisch, niet openbaar stuk waarin het beleid en
strategische keuzes zijn vastgelegd ten aanzien van de aankoop van gronden en/of
eventuele opstallen. Gezien de waarde en staat van het ven/ven/ingsplan is het van
cruciaal belang de inhoud ervan geheim te houden. Indien een marktpaitij/
ontwikkelaar immers op de hoogte raakt, zal dit veelal aanleiding zijn de gronden
slechts vanuit speculatief oogpunt aan te kopen.

Met betrekking tot ven/ven/ingsplannen kan een onderscheid worden gemaakt tussen
de volgende twee soorten:

ø Een gemeentelijk venivervingsplan, dit omvat het strategische
ven/vervingsbeleid voor verschillende te ontwikkelen locaties.

~ Een locatiegebonden venivervingsplan, dit omvat één bepaalde te ontwikkelen
locatie.

ln een vervvervingsplan kunnen keuzes gemaakt worden over waar de gemeente
binnen een bepaalde locatie gronden wil aankopen, wanneer zij deze gronden wil
aankopen en hoe zij deze gronden wil aankopen (fasering). Ook kan worden
aangegeven van welke instrumenten gebruik zal worden gemaakt. Tot slot dient te
worden aangegeven hoe de te ven/verven gronden worden gefinancierd.

De toekomstige ruimtelijke invulling of gedachte ruimtelijke invulling van een te
ontwikkelen locatie speelt de voornaamste rol bij een venivervingsplan. Momenteel
wordt geen ven/vervingsplan in de gemeente Huizen gehanteerd.

Bouwclaimmodel
Deze situatie komt voor als een private partij zich heeft ingekocht in het plangebied.
De gemeente heeft meestal ook een deel van het plangebied in eigendom verworven.
ln deze situatie is de private partij niet te onteigenen omdat men bereid en in staat is
aan de realisering van de gewenste planologische ontwikkeling mee te werken. De
private partij dient hierbij wel aan te kunnen tonen in financieel en organisatorisch
opzicht de bestemming te kunnen venivezenlijken.
Partijen komen overeen dat de private partij zijn gronden in eigendom aan de
gemeente overdraagt tegen een vaste prijs (bijv. agrarische grond), in ruil voor een
aantal bouwrijpe kavels op dezelfde of een andere locatie.

Publiek Private Samenwerking (PPS)
Een PPS is een samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven, met
behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project
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Grondbeleid in Huizen

Algemeen

ln de gemeentelijke begroting zijn in de paragraaf grondbeleid de doelstellingen van
het gemeentelijk grondbeleid als ook de diverse projecten opgenomen.

Het grondprijzenbeleid is in hoofdstuk 6 beschreven.

Tot nu toe gevoerd beleid

Uit de hiervoor opgenomen begripsbepaling blijkt dat van actief grondbeleid sprake is
wanneer de gemeente zelf gronden aankoopt of in bezit heeft of langs andere weg
kiest voor een maximale regie.

Actief grondbeleid:
Juridisch en financieel is, ondanks de komst van de Wro, meer te sturen vanuit een
eigenaarspositie, dan alleen met publiekrechtelijke instrumenten (bijv.
bestemmingsplan). De gemeente heeft meer inspraak in de kwaliteit, het programma
en het bouwtempo/evt. fasering. Een ander belangrijk motief is dat de gemeenschap
kan profiteren van waardestijging van te ontwikkelen bouwgrond als gevolg van
publieke investeringen in wegen en andere stedelijke infrastructuur (groen, water,
gebouwde voorzieningen). Een belangrijk nadeel van actief grondbeleid is dat er
(financiële) risico's kunnen worden gelopen bij het bouw- en woonrijp maken en
eventueel het ontwikkelen van vastgoed. Die risico's betreffen in zijn algemeenheid
de afzet (tempo en omvang), de bouw- en ontvvikkelingskosten, de planologische
procedure, de verwervingskosten, rentekosten etc. Hoewel die risico's bij
(vroegtijdige) aankoop van grond altijd aanwezig zijn, is er in Huizen (nog) geen
sprake van nadelige effecten als gevolg van het gekozen
grondbeleidsinstrumentarium_

Tot nu toe kon de gemeente Huizen vanuit haar grondpositie een voornamelijk actief
grondbeleid voeren. ln de nabije toekomst zal dit verschuiven naar een meer passief/
faciliterend grondbeleid met een op een aantal strategische locaties gericht actief
beleid.

Voorbeeld van actief grondbeleid:
Ten behoeve van de ontwikkeling van het Hoofd Winkel Centrum (HWC) zijn
verschillende panden aangekocht.

Faciliterend grondbeleid:
Bij passief/faciliterend grondbeleid - zie de begripsomschrijving - wordt door de
gemeente geen grond aangekocht, maar worden andere instrumenten ingezet om
regulerend op te treden. Het nadeel van een faciliterend grondbeleid is dat de
gemeente beperkt is in haar sturingsmogelijkheden. Een voordeel is dat er geen dan
wel minder risico wordt gelopen.
Het ontwikkelen en de uitvoering van de ontwikkeling komt bij de marktpartijen te
liggen. De (private) ontwikkelaars zijn risicodragende partij, de rol van de gemeente
beperkt zich tot de publiekrechtelijke bevoegdheden, waarvan het exploitatieplan er

Nota Grondbeleid gemeente Huizen 16



BL15000067



BL15000067



BL15000067



BL15000067



BL15000067



BL15000067

gemeente. Dit gaat verder en biedt wellicht ook ruimere mogelijkheden, dan wanneer
uitsluitend wordt gekeken naar afgezonderde middelen.

Bij slagvaardigheid gaat het niet alleen om de beschikbaarheid van
financieringsmiddelen, ook de bestuurlijke procedure is hierbij van belang. Wat dit
laatste betreft sluit de verordening op het financieel beheer hierbij goed aan.

Effectief gebruik van wettelijke kaders
Voor de adequate uitvoering van het grondbeleid is het van belang dat gebruik wordt
gemaakt van de verschillende wettelijke kaders die het ruimtelijk beleid biedt. Zonder
deze kaders is elke stap die genomen wordt risicovoller dan noodzakelijk zou zijn.

Belangrijk hierbij zijn:
ø een actuele structuun/isie (de ruimtelijke vertaling van het voorgenomen beleid en

het richtinggevende kader voor ontwikkelingsplannen).
0 actuele bestemmingsplannen, die afgestemd zijn op de realisatie van de

gewenste doelen.
ø het voorbereidingsbesluit, waarmee actief geanticipeerd wordt op ontwikkelingen

en waarmee ongewenste ontwikkelingen kunnen worden voorkomen.
ø de mogelijkheid om met een omgevingsvergunning af te wijken van het

bestemmingsplan (voorheen was dit de artikel 19 vrijstellingsprocedure). Dit
instrument kan ingezet worden als de overige kaders en de na te streven doelen
helder zijn.

Op basis van de Grondexploitatiewet is het instrument van het exploitatieplan een
belangrijk extra hulpmiddel, dat in principe voor elke nieuwbouwlocatie en/of
herstructureringsgebied ingezet kan worden. Het verhaal van de kosten vindt dan
plaats door het verbinden van een voorschrift aan de omgevingsvergunning, gericht
op de betaling van een exploitatiebijdrage aan de gemeente. Hiermee hebben
gemeenten een wettelijke verhaalsmogelijkheid voor de kosten van openbare
voorzieningen en werken, planontwikkelingskosten, planschadevergoedingen en
(bepaalde) bovenwijkse voorzieningen, indien op vrijwillige basis verhaal van kosten
niet mogelijk blijkt. ln het uiterste geval kunnen burgemeester en wethouders, indien
de vergunninghouder de exploitatiebijdrage niet betaalt, de omgevingsvergunning
geheel of gedeeltelijk intrekken. Daarnaast kan de gemeente nadere eisen stellen
aan de inrichting van de locatie en fasering van een bouwstroom en aldus de
regiefunctie voor het realiseren van kwaliteitsdoelstellingen versterken.

Heldere procedures en planvorming
Een actief grondbeleid vereist dat heldere procedures worden geformuleerd voor de
bestuurlijke besluitvorming over vastgoedtransacties.

Bestuurlijke besluitvorming.
Wat betreft de bestuurlijke besluitvorming geldt dat deze ten aanzien van
vastgoedtransacties zo transparant mogelijk moet zijn om het zogenaamde “dubbele
pettenprobleem” te voorkomen.
Dat betekent dat:

ø de veniverving van vastgoed in relatie moet staan met publieke
beleidsdoelstellingen, zoals door college en raad zijn geformuleerd, om te
voorkomen dat de gemeente louter speculatief handelt;
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Grond en grondjprijzenjbeleid in Huizen

Wat zijn de komende jaren de mogelijkheden voor (actieve)
grondpolitiek in Huizen?

Aangezien het voeren van een actieve grondpolitiek altijd gepaard gaat met het
nemen van financiële risico's moeten de nu al bekende locaties waar de gemeente
actief wil verwerven op een breed politiek draagvlak kunnen rekenen. Tevens zal de
politiek bereid moeten zijn verder te kijken dan de eigen zittingsperiode van 4 jaar.

De risico's voor de gemeente bestaan uit het tegen een lager bedrag kunnen
verkopen dan waartegen de gronden zijn aangekocht. Ook kan het voorkomen dat
plannen niet doorgaan of zodanig wijzigen dat de gedachte verkoop niet doorgaat en
het gehele aankoopbedrag zal moeten worden afgeschreven zonder dat er inkomsten
tegenover staan. Om deze reden dient er terughoudend omgegaan te worden met het
voeren van een actieve grondpolitiek. Momenteel is er één locatie waar actief
gronden verworven worden. Dat is de locatie die begrensd wordt door de
Keucheniusstraat/Tuinstraat/Ceintuurbaan/Kerkstraat. Op dat gebied heeft de
gemeente de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing verklaard en daar waar
gronden aan de gemeente te koop worden aangeboden, wordt een
onderhandelingsproces opgestart ten behoeve van de realisering van het
Hoofdwinkelcentrum, tweede fase (HWC).

Welke mate van regie is gewenst met het oog op de gestelde
doelen? Welke vorm van grondbeleid biedt de grootste kans
op realisering van de politiek-bestuurlijk gestelde doelen?

Voor het realiseren van doelen heeft de gemeente een aantal publiekrechtelijke
sturingsmiddelen tot haar beschikking. Naast de publiekrechtelijke middelen zijn er
ook mogelijkheden op privaatrechtelijk terrein (zie hiervoor hoofdstuk 2, Instrumenten
van grondbeleid en wetgeving). De meeste instrumenten gaan evenwel uit van de
medewerking van de grondeigenaar om te komen tot het realiseren van de publieke
doelen. Vele instrumenten blijken namelijk niet te kunnen leiden tot het gewenste
effect, wanneer de eigenaar van de grond andere ideeën heeft en om die reden een
belangrijke speler in het spel is.

Het ligt dan voor de hand om te veronderstellen dat de eigendomspositie de garantie
geeft van maximale kans op realisatie van doelen. Het verkrijgen van die
eigenaarpositie, weliswaar tegen voor de gemeente aanvaardbare voorwaarden, is
weliswaar niet altijd nodig, maar dient evenmin als optie te worden uitgesloten .ln veel
gevallen is via de weg van overeenstemming met de eigenaar een publieke
doelstelling te realiseren. ln Huizen heeft deze vorm van grondpolitiek - nl. via
minnelijk overleg - laten zien ook succesvol te kunnen zijn (zie de voorbeelden in
hoofdstuk 3).

Maar het succes uit het verleden, zegt niets over het heden en de toekomst. Het
moeizame verloop met betrekking tot de Samenwerkingsovereenkomst HWC, geeft
aan dat de eigenaar en de gemeente haast tot elkaar veroordeeld zijn.
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