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De voorgaande hoofdstukken bieden de context en het afwegingskader om te komen tot de 

beleidskaders voor de gemeente Leusden met betrekking tot grondbeleid. Naast de invulling van haar 

grondbeleid wordt het ook noodzakelijk geacht een i\uitvoeringsregel op te nemen voor de uitgifte van 

gronden. Dit is ingegeven door een arrest van de Hoge Raad eind 2021 waarin de regels voor de uitgifte 

van gronden door overheden aangescherpt werden.  

Uitvoeringsregel 1: gronduitgifte 

De gemeentelijk gronduitgiftepraktijk is door het zogenaamde Didam arrest nader gedefinieerd. De 

strekking van dit arrest is dat de gemeente bij de uitgifte van gronden (onder meer verkoop, erfpacht, 

pacht, verhuur, opstalrecht en ingebruikgeving) alle mogelijke gegadigden een gelijk kans moet geven 

om in aanmerking te komen. De gemeente heeft wel de mogelijkheid om aan de uitgifte aanvullende 

criteria te verbinden, deze criteria moeten objectief, redelijk en toetsbaar zijn. Met het voorafgaand aan  

de uitgifte vaststellen van aanvullende criteria kan het aantal gegadigden beperkt worden waardoor in 

voorkomende gevallen slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt. Een ander punt is dat de 

gemeente haar voornemen tot uitgifte van gronden vooraf openbaar kenbaar zal maken om op deze 

wijze alle mogelijke gegadigden te bereiken.  

Bovenstaande betekend dat de gemeente bij de uitgifte van gronden zal bepalen of aan deze 

betreffende uitgifte criteria gesteld moeten worden. De invulling van de criteria zal afhankelijk zijn van 

het doel dat de gemeente beoogd bij de uitgifte. Als het niet nodig wordt geacht om criteria te stellen zal 

de gemeente er in principe voor kiezen de uitgifte door een openbare biedprocedure te laten 

plaatsvinden om te kunnen voldoen aan het arrest van de Hoge Raad. 

In beide gevallen zal de gemeente haar voornemen tot uitgifte van gronden openbaar kenbaar maken.   
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1. Bij de uitgifte van gronden door de gemeente krijgen alle mogelijke 

gegadigden een gelijke kans om in aanmerking te komen.  

2. De gemeente bepaald per uitgifte of en welke criteria aan de uitgifte 

verbonden worden en stelt deze criteria vast.  

3. Voorafgaand aan de uitgifte maakt de gemeente haar voornemen tot 

uitgifte openbaar kenbaar en geeft te gelijker tijd aan welke criteria 

van toepassing zullen zijn.  

4. Als het niet nodig wordt geacht om criteria te stellen zal de gemeente 

er in principe voor kiezen de uitgifte door een openbare 

biedprocedure te laten plaatsvinden 


