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Onderwerp Nota Grondbeleid 2020

Voorstel
Het college stelt u voor om onderstaande beleidskaders, zoals opgenomen in hoofdstuk 8 
“Beleidskaders Leusden” van de Nota Grondbeleid 2020, integraal vast te stellen:

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 (vertrouwelijk) 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. Verantwoording richting de raad zal  
achteraf plaatsvinden voorzien van onderbouwing. 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. 

Aanleiding
In 2013 is de Nota Grondbeleid 2013 – 2017 gemeente Leusden vastgesteld, waarin de 
kaders zijn vastgelegd voor het grondbeleid. De nota is opgesteld in de crisisperiode. Met de 
huidige marktontwikkelingen op bijvoorbeeld de woningmarkt is deze nota toe aan een 
herziening. Ook waren er ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, waaronder 
de aanscherping van de BBV-regelgeving en de Wet Voortgang Energietransitie. Zo heeft de 
controlerend accountant ook aangegeven dat de nota aan herziening toe is. Verder is in 
2019 het Klimaatakkoord vastgesteld. Het wordt steeds duidelijker dat de energietransitie 
een behoorlijke impact gaat hebben op de ruimte. Ook treedt in 2021 de Omgevingswet in 
werking. Kortom, er is voldoende aanleiding voor een nieuwe nota grondbeleid voor 
Leusden. 

Met dit raadsvoorstel worden de specifieke beleidskaders zoals opgenomen in hoofdstuk 8 
van de nieuwe Nota Grondbeleid 2020 van de gemeente Leusden ter vaststelling 
aangeboden (zie bijlage 1). Deze nota is een actualisatie van de nota uit 2013 waarin 
destijds is gekozen voor een overwegend faciliterend grondbeleid. In de nieuwe nota 
grondbeleid 2020 is sprake van een accentverschuiving: de gemeente kiest voor 
“situationeel grondbeleid”. Dit houdt in dat de gemeente per situatie zal afwegen (aan de 
hand van een duidelijk afwegingskader) welke grondbeleidsvorm voor die locatie passend is. 
De rol van de gemeente kan daardoor per locatie verschillen. Voor het effectief voeren van 
“situationeel grondbeleid” is in de nieuwe nota meer flexibiliteit in de beleidskaders 
opgenomen én het instrumentarium voor de gemeente op onderdelen verruimd. Verder 
wordt in de nieuwe nota expliciet ingegaan op het thema energietransitie in het buitengebied 
vanwege de ruimtelijke impact. Ook hiervoor zijn voorstellen gedaan om de gemeente de 
mogelijkheid te bieden om de regie te pakken indien de situatie hier om vraagt. 

De nota financiële kaders grondbedrijf uit 2015 wordt overigens dit (voor)jaar afzonderlijk 
geactualiseerd en vastgesteld. 
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Doel / Effect
In de kern bestaan er drie hoofdvormen van grondbeleid: faciliterend, actief en participerend 
(samenwerkend) grondbeleid. In de afgelopen jaren voerde de gemeente een overwegend 
faciliterend grondbeleid. De crisis was een belangrijke aanleiding voor een terughoudende 
gemeentelijke rol in relatie tot het nemen van risico’s. Ondertussen is er weer dynamiek op 
de (woning)markt en spelen er nieuwe maatschappelijke uitdagingen in het ruimtelijk 
domein. 

Om te komen tot een grondbeleidskeuze is de gemeente in haar afweging uitgegaan van 
drie  principes die kenmerkend moeten zijn aan het gemeentelijk grondbeleid: 
opgavegericht, slagvaardig én samenwerkend. Op basis hiervan wordt een “situationeel 
grondbeleid” voorgesteld. Dit betekent concreet dat de gemeente per situatie zal afwegen 
welke grondbeleidsvorm geschikt is bij de belangen van de gemeente, marktpartijen en de 
samenleving. De rol van de gemeente kan daardoor per locatie verschillen: faciliterend, 
faciliterend of participerend. De gemeente wil daarmee aan de voorkant bepaalde 
grondbeleidsvormen niet bij voorbaat uitsluiten. 

Met “situationeel grondbeleid” wordt ten opzichte van de voorgaande Nota Grondbeleid het 
accent verschoven van overwegend “faciliterend” naar meer ruimte voor een actievere rol 
voor de gemeente. De gemeente is zich bewust van de grote opgave en wil voorbereid zijn 
op complexe vraagstukken waarbij overheidsregie noodzakelijk of wenselijk kan zijn. In de 
geest van de Omgevingswet zal de gemeente initiatieven vanuit de samenleving blijven 
stimuleren. 

Voor het voeren van een effectief “situationeel grondbeleid”, zijn de huidige beleidskaders 
omtrent grondbeleid op enkele punten aangepast. Doel van de nieuwe nota grondbeleid is 
om het beschikbare instrumentarium bij alle grondbeleidsvormen mogelijk te maken zodat de 
gemeente wanneer nodig slagvaardig kan handelen. De nieuwe nota grondbeleid moet 
gezien worden als een gereedschapskist voor de gemeente, die waar nodig kan worden 
ingezet om tot maatschappelijke waardecreatie te komen. De maatschappelijke waarden 
hebben betrekking op de gemeentelijke ambities en sectorale beleidsdoelstellingen. De 
ruimtelijke vertaling hiervan is reeds opgenomen in de gemeentelijke Structuurvisie voor 
zowel het stedelijk als landelijk gebied. Uiteraard wordt hierbij ook rekening gehouden met 
de  uitkomsten van de RES (regionale energiestrategie) medio 2020 (concept-RES).

Argumenten

1. De vigerende beleidskaders omtrent het gemeentelijk grondbeleid zijn niet meer actueel 
en toereikend voor de aankomende opgaven (zie “Aanleiding”). Met het vaststellen van 
de nieuwe nota grondbeleid 2020, en daarmee de voorkeur voor het voeren van een 
situationeel grondbeleid, wordt de gemeente beter in staat gesteld om tijdig en adequaat 
te kunnen inspelen op situaties ten behoeve van de toekomstige ruimtelijke opgaven. 

2. Bij een eventueel actief grondbeleid wil de gemeente gronden verwerven altijd in goed 
overleg met de desbetreffende grondeigenaar. Mocht de gemeente daar niet in slagen, 
dan kan besloten worden het wettelijk onteigeningsinstrumentarium in te zetten. 

3. Bij een eventueel actief grondbeleid is het vestigen van een voorkeursrecht een 
instrument om regie te behouden op ontwikkelingen voor de (middel)lange termijn. 
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4. Bij een eventueel actief grondbeleid kan de situatie zich voordoen dat de gemeente op 
de (zeer) korte termijn gronden moet verwerven. Handelingssnelheid is hierbij cruciaal. 

5. Gemeentelijk beleid omtrent kostenverhaal verankeren in een afzonderlijke nota biedt 
meer inzicht en duidelijkheid dan wanneer beleidskaders voor dit thema integraal worden 
opgenomen in een nota grondbeleid. 

6. Met het vaststellen van de nieuwe nota grondbeleid 2020 krijgt de gemeente concrete 
handvatten om regie te nemen bij de opgave voor de energietransitie in het buitengebied 
indien noodzakelijk. In de vigerende nota waren voor dit specifieke thema geen kaders 
geformuleerd. 

Tegenargument / Alternatieve scenario’s

1. Indien de nieuwe nota grondbeleid niet wordt vastgesteld, zijn de vigerende kaders voor 
grondbeleid van toepassing. Wanneer de gemeente als kiest voor een overwegend 
faciliterend (risicomijdend) grondbeleid, in plaats van een “situationeel grondbeleid”, dan 
volstaan in principe de vigerende beleidskaders. Een verruiming van het gemeentelijke 
gereedschapskist is dan niet nodig. 

2. Wanneer de gemeente met betrekking tot de energietransitie in het buitengebied kiest 
voor uitsluitend een faciliterende rol, zowel voor de grond- als ontwikkelstrategie, dan 
volstaat in principe de vigerende beleidskaders. 

3. Als de gemeente kiest voor “situationeel grondbeleid” in plaats van een overwegend 
faciliterend grondbeleid, betekent dit in feite dat de gemeente eventueel open staat voor 
een actievere rol van de gemeente (participerend / actief) wanneer de situatie hier om 
vraagt. Het voeren van een actiever grondbeleid of een actieve ontwikkelstrategie bij de 
energietransitie in het buitengebied gaat gepaard met risicoacceptatie. Zie ook paragraaf 
“risico’s / financiën”.

Risico’s / financiën

1. Als de gemeente kiest voor “situationeel grondbeleid” in plaats van een overwegend 
faciliterend grondbeleid, betekent dit in feite dat de gemeente eventueel open staat voor 
een actievere rol van de gemeente (participerend / actief) wanneer de situatie hier om 
vraagt. Het voeren van een actiever grondbeleid of een actieve ontwikkelstrategie bij de 
energietransitie in het buitengebied gaat gepaard met risicoacceptatie. Om de risico’s te 
beperken is in de nieuwe nota grondbeleid een afwegingskader opgenomen dat 
gehanteerd moet worden om per situatie te komen tot een passend grondbeleid of 
ontwikkelstrategie. Dit afwegingskader is opgebouwd uit de factoren: urgentie, regie en 
rendement. Bij “rendement” wordt expliciet gekeken naar het verwachte financiële 
resultaat en het risicoprofiel in combinatie met het maatschappelijk rendement. Een te 
hoog risicoprofiel kan voor de gemeente een argument zijn om voor een specifieke 
locatie niet te kiezen voor actief grondbeleid, ondanks de hoge urgentie of de noodzaak 
tot overheidsregie. 

2. In de nieuwe nota grondbeleid worden, in het kader van de verruiming van het 
instrumentarium voor de gemeente, de beleidskaders voor strategische grondaankopen 
verruimd door vooraf een budget beschikbaar te stellen voor aankopen (zie beleidskader 
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4). Het voorstel is om het college mandaat te geven tot maximaal € 5 miljoen in de 
periode tot 2025 (5 jaar) voor eventuele incidentele aankopen (grond en/of opstal) die 
van hoog strategische waarde zijn, waarbij handelingssnelheid cruciaal is én het 
risicoprofiel aanvaardbaar na gedegen analyse. Het bedrag van € 5 miljoen is gebaseerd 
op scenarioberekeningen (zie bijlage 2). Verantwoording richting raad over de feitelijke 
aankopen zal achteraf plaatsvinden voorzien van toelichting en onderbouwing bij de 
eerstvolgende bestuursrapportage. 

Aangekochte gronden / opstallen komen op de gemeentelijke balans. De kosten worden 
in eerste instantie gedekt door de verkoopopbrengst van de betreffende gronden 
opstallen. Het risico is aanwezig dat strategische aankopen op termijn niet meer worden 
ingezet voor ruimtelijke ontwikkeling met als mogelijk gevolg een financiële afwaardering 
van de gronden. Als beheersmaatregel is daarom het uitgangspunt om altijd tegen de 
actuele marktwaarde aan te kopen. Het risico op waardevermindering wordt 
meegenomen in het gemeentelijk weerstandsvermogen en jaarlijks geactualiseerd 
(ongewogen risico gekwantificeerd op € 250.000 - zie bijlage 2). 

Plan van aanpak / Tijdsplanning
Bij vaststelling heeft de gemeente tijdig de beleidskaders voor het grondbeleid vastgesteld 
met het oog op besluitvorming rondom onder andere de Regionale Energiestrategie (RES) 
en de ruimteopgave voor de woningbouwproductie voor de periode na 2025. 

Duurzaamheid
De nota Grondbeleid 2020 gaat expliciet in op de opgave van de energietransitie in het 
buitengebied met betrekking tot grootschalige opwek van elektriciteit. Dit vormt een 
belangrijk onderdeel van de RES (regionale energietransitie) waarvan de ruimtelijke impact 
aanzienlijk is. De nieuwe nota biedt de gemeente handvatten voor meer regie indien de 
situatie hier om vraagt. 

Communicatie
De nota grondbeleid 2020 wordt een openbaar beleidsdocument en zal tevens worden 
gepubliceerd.

Bijlagen
1. Nota Grondbeleid 2020
2. Onderbouwing budget strategische aankopen

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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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 (vertrouwelijk) 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. Verantwoording richting de raad 
zal achteraf plaatsvinden voorzien van onderbouwing. 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.

5. Beleidskader 5 “gemeentelijk kostenverhaal”: 
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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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