
Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 21 januari 2020, nummer: L234923.

b e s l u i t:
 Vaststellen van onderstaande beleidskaders zoals opgenomen in hoofdstuk 8 van de 

nieuwe Nota Grondbeleid 2020:

1. Beleidskader 1 “grondbeleidsvorm”: 
De gemeente hanteert drie leidende principes die kenmerkend moeten zijn aan het 
gemeentelijk grondbeleid: opgavegericht, slagvaardig en samenwerkend. Op basis 
hiervan voert de gemeente de komende jaren een “situationeel grondbeleid”. 

2. Beleidskader 2 “Grondverwerving”: 
Wanneer de gemeente in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling besluit een 
actief grondbeleid te voeren, worden de grondeigenaren zo spoedig mogelijk 
geïnformeerd om ruimte te scheppen voor minnelijke onderhandelingen. Mocht 
verwerving op vrijwillige basis niet slagen, dan kan de gemeente eventueel het 
onteigeningsinstrumentarium inzetten. 

3. Beleidskader 3 “Vestigen voorkeursrecht”: 
De gemeente kan op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten een 
voorkeursrecht op gronden vestigen, wanneer daarmee een duidelijke meerwaarde 
ontstaat voor de gemeentelijke regiefunctie ten behoeve van gewenste ruimtelijke 
ontwikkelingen. De meerwaarde moet in een raadsvoorstel tot het vestigen van het 
voorkeursrecht goed worden beargumenteerd. 

4. Beleidskader 4 “Strategische aankopen”: 
Voor strategische aankopen hanteert de gemeente de volgende uitgangspunten:

 In het kader van slagvaardig handelen, stelt de gemeente een “revolverend” 
budget beschikbaar van in totaal maximaal € 5 miljoen voor de periode tot 
2025. 

 Het mandaat ligt tot dit bedrag bij het college. Het college informeert de raad zo 
spoedig mogelijk over een aankoop, voorzien van een toelichting en 
onderbouwing. De financiële verantwoording vindt achteraf plaats bij de 
eerstvolgende bestuursrapportage. Eventuele verruiming van het budget moet 
expliciet aan de raad worden voorgelegd voorzien van gedegen argumentatie. 

 In gevallen dat bij strategische aankopen handelingssnelheid niet direct 
cruciaal is of sprake is van een hoog risicoprofiel, dan legt het college de raad 
een voorstel voor voorzien van gedegen argumentatie, waarin de raad beslist 
of een afzonderlijk budget voor de desbetreffende aankoop beschikbaar wordt 
gesteld.
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5. Beleidskader 5 “gemeentelijk kostenverhaal”: 
De kaders voor het gemeentelijk kostenverhaal, als onderdeel van faciliterend 
grondbeleid, worden vastgelegd in een afzonderlijke Nota Kostenverhaal. 

6. Beleidskader 6 “energietransitie buitengebied”:  
Voor energieprojecten ten behoeve van grootschalige opwek in het buitengebied 
van Leusden hanteert de gemeente de volgende beleidsuitgangspunten:

 Binnen potentiële zoekgebieden neemt de gemeente een faciliterende rol in. 

 Wanneer marktinitiatieven op private gronden onvoldoende op gang komen, 
dan overweegt de gemeente een activerende ontwikkelstrategie. 

 Bij “marktfalen” overweegt de gemeente een participerende ontwikkelstrategie. 

 Grondverwerving door de gemeente wordt overwogen bij ongewenste 
grondspeculatie, marktfalen óf wanneer een activerende / participerende 
ontwikkelstrategie op private gronden onvoldoende van de grond komt. 

Besloten in de openbare raadsvergadering van 12 maart 2020

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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