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0 Samenvatting op hoofdlijnen

Actieve sturing op de ruimtelijke ontwikkeling

Het Grondbeleid van de gemeente Hardenberg is aan een actualisatieslag toe. De recente landelijke 
ontwikkelingen op de grond- en vastgoedmarkt hebben een forse impact op de gemeentelijke 
grondexploitatie gehad. De vraag naar onroerend goed is verminderd, de waarde van het vastgoed is 
afgenomen en de financieringsmogelijkheden zijn beperkt. De gemeentelijke opgave verschuift meer 
naar de versterking van de bestaande stad. 

Duidelijk is, dat de veranderde positie van het gemeentelijke Grondbedrijf noopt tot een herijking van 
het tot nu toe gevoerde grondbeleid. Daarbij tekent zich een klare tendens af van een actief, sturend 
grondbeleid naar een meer terughoudend, situationeel grondbeleid.

De voorliggende Nota Grondbeleid 2015-2019 “Grondgedachte gemeente Hardenberg” geeft aan 
welke positie de gemeente Hardenberg inneemt op de grondmarkt en legt de basis voor een 
transparante en eenduidige werkwijze bij de uitvoering van het grondbeleid van de gemeente. De 
gemeenteraad stelt met deze nota de kaders vast waarbinnen het college het grondbeleid uitvoert. 
Met deze nota wordt het college in staat gesteld om zorg te dragen voor een evenwichtige en 
duurzame ontwikkeling van de gemeente Hardenberg.

Visie op grondbeleid
De gemeente Hardenberg wil met haar grondbeleid bijdragen aan de invulling van haar ambities op 
het terrein van onder andere wonen en economie. Een en ander conform de door de gemeenteraad 
vastgestelde Toekomstvisie en het daaruit voortvloeiende meerjarenprogramma. Gelet op de huidige 
grondvoorraad van de gemeente zal een actief grondbeleid selectief worden toegepast en een meer 
situationeel karakter krijgen. De gemeente zal meer faciliterend opereren, zal zich maximaal 
inspannen om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken en situationeel gemotiveerd op risico 
gronden/opstallen aankopen.

De gemeente streeft naar het uitoefenen van een situationeel grondbeleid, waarbij de gemeente 
vanuit de regierol wenst te komen tot:

 Het bevorderen van maatschappelijke gewenst ruimtegebruik;
 Het verhogen van de kwaliteit van het gewenste ruimtegebruik, de zeggenschap voor de 

burger en de marktwerking op de grondmarkt;
 Het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over 

gebruikers, eigenaren, ontwikkelaars en overheid,

Het grondbeleid heeft daarmee een volgend en dienend karakter voor andere beleidsvelden en 
programma’s, zoals de woonvisie en nota grondexploitatie.

Instrumentarium grondbeleid
In onderstaand overzicht is schematisch weergegeven welke instrumenten voor de verschillende 
vormen van grondbeleid de gemeente kan inzetten. Hierbij is tevens aangegeven hoe de rolverdeling 
tussen gemeenteraad en college geldt. In de samenvatting wordt het beleid met betrekking van deze 
instrumenten toegelicht. In onderhavige nota worden de instrumenten nader uitgewerkt.
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Raad College 

(strategisch niveau) (tactische niveau)

Beleidskaders Coalitie akkoord Sturing ruimtelijk

Toekomstvisie/Meerjarenprogramma beleid en grondgebied

Nota grondbeleid

Financiële verordening

Kwaliteitseisen en randvoorwaarden

Financiën Begroting Productbegroting

Jaarrekening Productrekening

Resultaatbestemming Diverse normeringen

Budgetverstrekking

Rapportages Bestuursrapportages Voortgangsrapportages

Grondexploitaties Grondexploitaties Beheerregels  grondbedrijf

Kaders projectmatig werken

Samenwerking Besluiten tot deelname aan een Aangaan van principe 

PPS of andere samenwerkingsverbanden overeenkomsten

Verwerving (minnelijk) en Kredieten beschikbaar stellen Voorkeursrecht vestigen

beheer Vestigen Voorkeursrecht gemeenten Strategische aankopen

Onteigening

Bouw- en woonrijp maken Ruimtelijke kaders en kwaliteitseisen Aanbestedingsbeleid

Aanbestedingen

Uitgifte Kaveluitgiftebeleid Uitgifte voorwaarden

Grondprijsbeleid Selectie en toewijzing

Vaststellen grondprijzen

Kostenverhaal Kaders en keuzes Anterieure overeenkomst

Vaststellen exploitatieplan Posterieure overeenkomst

Beleid 2015-2019
in het kort weergegeven:

Verwerving en beheer:
Door gewijzigde economische omstandigheden en de afgenomen marktvraag biedt de huidige grondpositie in 
hoofdzaak voldoende basis om in het programma wonen en werken te voorzien. Daarmee is de noodzaak tot 
grote strategische verwervingen vooralsnog komen te vervallen. Telkens zal per project/plan, gezamenlijk met 
de gemeenteraad, een afzonderlijke afweging  worden gemaakt op basis van een vooraf op te stellen 
verwervingsplan. Dit zal de komende jaren ook het geval zijn en is passend bij de eerder beschreven visie dat 
er een situationeel grondbeleid wordt gevoerd. Indien er tot verwerving van gronden en/of opstallen wordt 
overgegaan, wordt dit bij voorkeur op een minnelijke wijze gedaan.

Wet voorkeursrecht:
Het heeft de voorkeur (zowel om maatschappelijke, maar ook om financiële redenen) om grondverwervingen 
zoveel als mogelijk minnelijk te laten verlopen. Waar nodig is het instrument “voorkeursrecht” in te zetten. 
Daarbij geldt, dat dit per situatie zal worden bekeken, waarbij de mogelijke toepassing van het Wvg-
instrument per situatie wordt beoordeeld en afgewogen. Indien de Wvg wordt toegepast zal bij verwerving 
van de onroerende zaak tegen marktwaarde worden aangekocht.

Onteigening:
Per project of plan zal geanalyseerd worden of de inzet van het onteigeningsinstrument noodzakelijk en 
kansrijk is. Alhoewel de voorkeur altijd uitgaat naar een minnelijke verwerving, kunnen in het geval 
onteigening in een vroegtijdig stadium wordt ingezet, onteigening en minnelijke verwerving parallel aan 
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elkaar lopen. Vanwege het belang van tijdige beschikbaarheid van gronden voor de realisatie van projecten 
bestaat de behoefte om de inzet van het onteigeningsinstrument als meer vanzelfsprekend te zien. Met name 
wanneer de slaagkans van onteigening in bepaalde projecten als gunstig wordt ingeschat, ligt het voor de 
hand om het instrument in te zetten, vanaf het moment dat hiervoor de planologische randvoorwaarden zijn 
geschapen. Bijkomend voordeel is dat op deze manier in het minnelijke onderhandelingstraject meer druk kan 
worden gezet bij de wederpartij. In geval van een professionele boodschap aan het begin van het 
verwervingsproces kunnen (minnelijke) verwerving en onteigening prima parallel lopen, waardoor in feite 
sprake is van een twee sporenbeleid. Het onteigeningstraject doorlopen onder gelijktijdige pogingen minnelijk 
te verwerven.

Beheer:
De gemeente Hardenberg beschikt over een vastgestelde nota Vastgoedmanagement 2014 – 2018. Bij het 
beheer van het bezit van de gemeente Hardenberg staat de zakelijke bedrijfsmatige benadering voorop. Dit 
houdt niet in dat ieder object per definitie winst moet genereren, maar dat er voor ieder object duidelijke 
gebruiksafspraken zijn en dat de juridische gevolgen, kosten en opbrengsten zijn te overzien. Afhankelijk van 
een nieuwe bestemming kan een opstal worden gesloopt en na ruimtelijke inpassing worden verkocht. Met 
een sloop van het opstal zal worden begonnen nadat hergebruik en verkoop van het bestaande opstal 
uitgesloten is. In geval van tijdelijk beheer van opstallen en gronden staat een tijdige beschikbaarheid van het 
opstal of grond ten behoeve van een project/plan voorop.  

Gronduitgiftebeleid en instrumenten:
In de gemeente Hardenberg is in beginsel sprake van alle vormen van uitgifte, maar gronduitgifte middels 
verkoop geniet de voorkeur boven andere genoemde vormen van gronduitgifte. Alternatieve wijzen van 
verkoop worden toegepast indien de situatie zich hiervoor leent en de risico’s zijn afgedekt.  

De aanpak als beschreven in de notitie “De sleutel tot het droomhuis” wordt voortgezet en waar nodig 
aangepast aan de woonwensen van burgers in de gemeente.

Erfpacht en recht van opstal zal in incidentele gevallen, bijvoorbeeld bij sportverenigingen, worden gebruikt 
als gronduitgifte-instrument. Ook zal de gemeente naar maatregelen blijven zoeken om de woningmarkt te 
stimuleren.

Grondprijsbeleid:
Kavelverkoop
Uitgifte van bouwgrond (bouwkavels) vindt plaats tegen marktconforme grondprijzen gebaseerd op de 
functie van de uit te geven bouwgronden. Jaarlijks worden bij de vaststelling van Nota grondexploitatie de 
grondprijzen vastgesteld.

Verkoop overige gronden en opstallen
De verkoop van de aangewezen gronden en opstallen vindt plaats op basis van de volgende criteria;

1. maatschappelijk belang (ruilverkaveling, waterschap, maatschappelijke functie etc)
2. vorige eigenaren
3. economisch belang (aangrenzende eigenaren, pachter)
4. volgorde gegadigde (vrije markt, bij inschrijving of reactie op publicatie)

Voorwaarde bij de verkoop door de gemeente is dat de koper zelf gebruik maakt van het opstal en/of 
percelen. 

Wanneer het courante objecten betreft, kunnen deze tevens via een nvm-makelaar, te koop worden 
aangeboden.

Uitgifte snippergroen
Voor de uitgifte van snippergroen is door het college een aparte beleidsnota vastgesteld genaamd 
Snippergroenbeleid gemeente Hardenberg. Op basis hiervan worden percelen die worden aangemerkt  als 
snippergroen verkocht danwel verhuurd.
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Gronduitgiftevoorwaarden:
De algemene gronduitgifte voorwaarden voor de uitgifte van bedrijfskavels worden toegepast in te sluiten 
verkoopovereenkomsten. Deze voorwaarden zullen worden geactualiseerd. Ook voor de uitgifte van 
woningbouwkavels zullen algemene gronduitgifte voorwaarden worden opgesteld.

Samenwerking:
Voor elk nieuw op te starten project waarin wordt samengewerkt met marktpartijen wordt een integrale 
ontwikkelingsstrategie worden opgesteld waarbij de vormen van eventuele samenwerking worden verkend en 
waarbij tevens de juridische houdbaarheid en toets aan Europese wet- en regelgeving vast onderdeel zijn. 
Uitgangspunt hierbij is dat na selectie van een marktpartij een intentieovereenkomst wordt gesloten die 
opgevolgd kan worden door een samenwerkingsovereenkomst in de vorm van bijvoorbeeld een anterieure- of 
posterieure overeenkomst. In specifieke gevallen kan de gemeente besluiten tot het aangaan van een PPS en 
een bouwclaimovereenkomst.

Aanbesteding:
Publieke werken worden conform het aanbestedingsbeleid van de gemeente Hardenberg en de Europese 
aanbestedingsrichtlijnen aanbesteed.
De gemeente Hardenberg heeft in haar nota inkoop- en  aanbestedingsbeleid aangegeven dat zij de 
uitgezonderde percelen volgens de interne inkooprichtlijnen kunnen gunnen. Omdat deze regeling kansen 
biedt voor regionale/lokale ondernemers zal de gemeente Hardenberg bij Europese aanbestedingen altijd 
onderzoeken of het mogelijk is de percelenregeling toe
te passen.  De keuze van marktpartijen geschiedt met inachtneming van de nationale en Europese 
regelgeving, algemene beginselen van behoorlijk bestuur en voorts transparant, openbaar en non-
discriminatoir, waarbij uitgegaan wordt van een transparant gronduitgiftebeleid.

Staatssteun:
De gemeente Hardenberg gaat bij de aan- en verkoop van onroerende zaken uit van marktconforme prijzen 
en condities. In voorkomende gevallen worden opstallen getaxeerd door een onafhankelijke deskundige. In 
geval van het sluiten van overeenkomsten zal marktselectie objectief en transparant plaatsvinden, en zullen 
de condities voor samenwerking berusten op de gangbare wet- en regelgeving.

Kostenverhaal:
De gemeente Hardenberg heeft de voorkeur voor het verhalen van publiekrechtelijke kosten via 
privaatrechtelijke afspraken, vooraf door het sluiten van een zogenaamde anterieure overeenkomst. Als dit 
niet lukt, zal de gemeente publiekrechtelijk kosten – op basis van het exploitatieplan – maximaal proberen te 
verhalen bij partijen waarmee niet gecontracteerd is. Exploitatieplannen dienen jaarlijks te worden herzien en 
in procedure gebracht, tenzij er sprake is van niet structurele wijzigingen. Voor overeenkomsten over 
samenwerking en kostenverhaal zijn diverse modellen beschikbaar.

Planschade:
De gemeente Hardenberg zal, in geval van een particulier initiatief, een overeenkomst tot het verhaal van 
planschade sluiten, dan wel de planschade opnemen in een exploitatieplan.
Bij middelgrote en grote nieuwe ruimtelijke initiatieven vindt een planschade-risicoanalyse plaats. Indien blijkt 
dat er sprake is van planschade, zullen de kosten bij de verzoeker van de planologische medewerking, in 
rekening worden gebracht.

Financieel beleid, kaders, doelstelling en management:
Het financiële beleid zal moeten aansluiten bij de ambities en opgaven zoals deze bestaan op het terrein van 
het grondbeleid. Dit houdt in dat de gemeente een planning & control cyclus inricht die voldoet aan de eisen 
van actieve informatievoorziening en het afleggen van een adequate en tijdige verantwoording over de 
gedelegeerde bevoegdheden. De werking van dit instrumentarium zal onderwerp zijn van interne 
controle/audits. 

 Er bestaat tussentijds inzicht, door een periodieke herziening van de exploitaties, in de financiële en 
inhoudelijke ontwikkeling van de in exploitatie genomen plannen. Dit geldt ook voor de nog niet in 
exploitatie genomen plannen. Handelen binnen bestuurlijk vastgestelde inhoudelijke en financiële 
kaders staat hierbij voorop.
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 De gemeente volgt in het grondbeleid de wettelijke kaders voor verslaggeving (BBV). Jaarlijks zal 
mede ter bepaling van een goed inzicht in de financiële positie actualisatie van het 
meerjarenperspectief inclusief winstneming, voorzieningen, risico’s en relatie met het 
weerstandsvermogen plaatsvinden op basis van een meerjarenperspectief Grondbedrijf.

 De gemeente staat, rekening houdend met de vertrouwelijkheid van gegevens, een tijdige en zo 
transparant mogelijke verantwoording en informatievoorziening voor. Deze informatievoorziening 
moet zijn toegesneden op de behoeften van de gebruikers.

 De gemeente voert een actief systeem van risicomanagement. Dit houdt in dat sprake is van een 
dynamisch systeem. In een project zal per projectfase een systematische risicoanalyse en sturing 
plaatsvinden. Op deze wijze kunnen risico’s die gestelde projectdoelen kunnen bedreigen in een 
vroeg stadium worden onderkend waardoor risico’s geëlimineerd, verkleind of beheerst kunnen 
worden.

 Het weerstandsvermogen moet passend zijn ten opzichte van de risico’s die worden gelopen bij de 
uitvoering van het grondbeleid.

Projectmatig werken:
De gemeente Hardenberg werkt projectmatig en zal dit blijven doen. Waarbij er voortdurend aandacht zal zijn 
voor verbeteringen en veranderingen.  

Ontwikkelingen
De komende jaren is er een aantal ontwikkelingen te verwachten die van invloed zijn op het grondbeleid. Deze 
ontwikkelingen zijn:

 Structuurvisie

 Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht

 Omgevingswet
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Het Grondbeleid van de gemeente Hardenberg is aan een actualisatieslag toe. De recente landelijke 
ontwikkelingen op de grond- en vastgoedmarkt hebben een forse impact op de gemeentelijke 
grondexploitatie gehad. De vraag naar onroerend goed is verminderd, de waarde van het vastgoed is 
afgenomen en de financieringsmogelijkheden zijn beperkt. De gemeentelijke opgave verschuift meer  
naar de versterking van de bestaande stad. 

Niet alleen de gemeente Hardenberg heeft te maken met gewijzigde marktomstandigheden. Vrijwel 
elke gemeente is vanaf 2010 geconfronteerd met tekorten op het product bouwgrondexploitatie. 
Dalende vastgoedprijzen en stagnerende verkopen door vraaguitval zetten de financiële resultaten 
van Grondbedrijven onder druk. In twee crisisupdates (2010 en 2012) heeft de gemeente Hardenberg 
op diverse vlakken ingegrepen in de financiële problematiek:

- De programmering van woningbouw en bedrijventerreinen is naar een meer realistisch niveau 
teruggebracht. Gronden waarvoor geen concrete programmering is, zijn uit exploitatie 
genomen en afgewaardeerd naar agrarische waarde. Gronden die “over” zijn worden verkocht, 
waarmee de grondportefeuille wordt opgeschoond.

- Met de vaststelling van de Nota Crisis-update is het jaarlijkse kredietniveau  voor het doen van 
strategische aankopen komen te vervallen. 

- Voor nieuwe grootschalige grondaankopen geldt het principe “nee, tenzij”.
- Door middel van een ingevoerde stelselwijziging zijn de grondexploitaties ontdaan van de 

kosten van de openbare ruimte (hoofdstructuur en eerste aanleg van riolering). Deze kosten zijn 
als onderdeel van de begroting binnen de Algemene Dienst geactiveerd. De grondexploitaties 
kennen hierdoor een beter financieel beeld.

- De woningbouwmarkt is veranderd van aanbodgericht naar meer vraag gestuurd. Door middel 
van klantgerichte acquisitie levert de gemeente maatwerk ter stimulering van de woningbouw 
en verkoop van bedrijventerreinen.

Duidelijk is, dat de veranderde positie van het gemeentelijke Grondbedrijf noopt tot een herijking van 
het tot nu toe gevoerde grondbeleid. Daarbij tekent zich een klare tendens af van een actief, sturend 
grondbeleid naar een meer terughoudend, situationeel grondbeleid. De tijd van de ontwikkeling van 
grootschalige uitleglocaties ligt achter ons en heeft plaatsgemaakt voor stimulering en het faciliteren 
van nieuwe, meer beperkte initiatieven. In een meer faciliterende rol van de gemeente wordt een 
actief grondbeleid weliswaar niet uitgesloten maar zal eerder gezocht worden naar situationeel 
maatwerk. 

Andere belangrijke aanleidingen voor het actueel maken van de nota zijn veranderde wet- en 
regelgeving (zoals de Wet ruimtelijke ordening, Wro) regels aanbesteding en staatssteun en het 
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeente (BBV).  

1.2 Doelstelling van de nota

De voorliggende Nota Grondbeleid 2015-2019 “Grondgedachte gemeente Hardenberg” geeft aan 
welke positie de gemeente Hardenberg inneemt op de grondmarkt en legt de basis voor een 
transparante en eenduidige werkwijze bij de uitvoering van het grondbeleid van de gemeente. De 
gemeenteraad stelt met deze nota de kaders vast waarbinnen het college het grondbeleid uitvoert. 
Met deze nota wordt het college in staat gesteld om zorg te dragen voor een evenwichtige en 
duurzame ontwikkeling van de gemeente Hardenberg.

In de nota worden alle aspecten van het grondbeleid in onderlinge samenhang vastgelegd, wat zowel 
de doelmatigheid als doeltreffendheid van het grondbeleid ten goede komt. De nota is van belang
voor de gemeente Hardenberg omdat zij haar maatschappelijk gewenst ruimtegebruik wil 
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bevorderen, de kwaliteit van het ruimtegebruik wil verhogen en een rechtvaardige verdeling van 
kosten en opbrengsten over gebruikers, eigenaren, ontwikkelaars en overheid wil bevorderen. 

Deze nota is overigens niet alleen van belang voor de gemeenteraad en het college, maar biedt ook 
aan private partijen zoals beleggers, ontwikkelaars, corporaties en particulieren inzicht in de kaders 
en beleidsuitgangspunten die de gemeente Hardenberg bij de uitvoering van het grondbeleid 
hanteert.

Het Grondbeleid wordt als instrument ingezet om beleid op het gebied van onder meer ruimtelijke 
ordening, wonen, bedrijvigheid, maatschappelijke ontwikkeling en verkeer te realiseren. Het 
grondbeleid, met als voornaamste doelstellingen het bevorderen van de maatschappelijk gewenst 
ruimtegebruik en het verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik heeft daarmee een volgend, 
dienend karakter voor andere beleidsvelden.

Voor de uitvoering van het grondbeleid heeft de gemeente diverse grondbeleidsinstrumenten ter 
beschikking. Deze instrumenten worden in de Nota Grondbeleid nader beschreven. Eerst wordt 
aangegeven wat een bepaald instrument kan betekenen voor het grondbeleid en vervolgens wordt 
gekeken naar de toepasbaarheid binnen de gemeente Hardenberg. 

1.3 Opzet nota en leeswijzer

De voorliggende Nota kent in beginsel drie delen:

1. In hoofdstuk 2 tot en met 4 is beschreven hoe het grondbeleid dienstbaar is aan het 
realiseren van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen; 

In hoofdstuk 2 worden het doel en de hoofdlijnen van het grondbeleid beschreven waarbij ook de 
instrumenten die de gemeente kan hanteren voor de uitvoering van het grondbeleid samenvattend 
worden beschreven. Hierbij worden tevens de mogelijke politieke keuze tussen actief en passief 
grondbeleid toegelicht.
Hoofdstuk 3 behelst een uiteenzetting van de rol en taakverdeling tussen raad en college.
Hoofdstuk 4 gaat in op de relatie tussen het grondbeleid enerzijds en de toekomstvisie, het 
meerjarenprogramma, woonvisie en projecten anderzijds.

2. In hoofdstuk 5 tot en met 9 worden de ter beschikking staande instrumenten voor het 
grondbeleid uiteengezet;

Hierbij wordt per instrument / paragraaf de navolgende uniforme opzet gehanteerd:
 Inleiding: allereerst wordt in de eerste paragraaf van elk hoofdstuk een beknopte toelichting 

gegeven op de mogelijkheden van het in te zetten grondbeleidsinstrument; 
 Evaluatie: in de afgelopen jaren is ervaring opgedaan met dit beleid. De bevindingen worden 

kort aangegeven. 
 Beleid 2015- 2019: hier wordt samenvattend voorgesteld wat voor het betreffende 

onderwerp het beleidskader is dat voor de komende periode van vier jaar gaat gelden;
 Uitwerking College: aangezien de Nota Grondbeleid een kaderstellende nota is, wordt 

uiteengezet wat de rol van het College is als het gaat over de uitwerkingsbevoegdheden. 
Ook wordt aandacht besteed aan de wijze waarop het College verantwoording aflegt aan de 
Raad over haar handelen, en hoe de controlerende taak van de Raad vorm gegeven kan 
worden.

In hoofdstuk 11 wordt het projectmatig werken belicht volgens dezelfde opzet. 

3. In hoofdstuk 10 wordt ingegaan op de wijze waarop in financiële en informatieve zin
verantwoording wordt afgelegd over het grondbeleid. In hoofdstuk 11 wordt ingegaan op 
het projectmatig werken binnen de gemeente Hardenberg. In hoofdstuk 12 wordt een aantal 
ontwikkelingen genoemd die binnen de termijn van de nota 2015-2019 wellicht van invloed 
worden op het grondbeleid. 
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2 Grondbeleid

2.1 Vormen van Grondbeleid

Definitie grondbeleid
Grondbeleid kan als volgt worden gedefinieerd:

Het op verantwoorde wijze handhaven van het bestaande grondgebruik en onroerende zaken 
(beheer), dan wel het op een actieve manier realiseren van gewenste veranderingen in het 
grondgebruik, binnen de gestelde termijnen en tegen maatschappelijk aanvaardbare offers, 
opdat dit past in de door de gemeente geformuleerde doelstellingen op het gebied van het 
ruimtelijke beleid.

Een gemeente kan in beginsel een keuze maken uit twee hoofdvormen van grondbeleid. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen actief en faciliterend (passief) grondbeleid.

Actief grondbeleid
Indien de gemeente actief grondbeleid bedrijft, voert de gemeente de meeste werkzaamheden in 
eigen beheer uit. De gemeente maakt een plan, verwerft de grond en maakt deze bouw- en woonrijp. 
De invloed van de gemeente bij deze vorm van grondbeleid is maximaal. De gemeente bepaalt alles 
zelf. De eventuele inkomsten komen volledig ten goede aan de gemeente. Hier tegenover staat dat 
de gemeente ook alle risico’s zelf loopt en zelf opdraait voor de mogelijke tegenvallers of het tekort.

Faciliterend grondbeleid
Bij faciliterend grondbeleid laat de gemeente de initiatieven vooral over aan de markt. Private 
ontwikkelingen worden getoetst en gefaciliteerd. De private partij ontwikkelt een plan en laat 
eventueel een ruimtelijk (bestemmings-)plan maken. De gemeente beperkt zich tot haar 
publiekrechtelijke taken. Ter vergoeding van de door de gemeente gemaakte kosten, betaalt de 
initiatiefnemer een exploitatiebijdrage. De invloed van de gemeente op het uiteindelijke programma 
is hierdoor beperkt. De eventuele opbrengsten komen toe aan de initiatiefnemer. Hier tegenover
staat dat de initiatiefnemer zelf alle risico’s loopt en de tekorten meestal (afhankelijk van de 
gemaakte afspraken) voor rekening komen van de initiatiefnemer.

Andere vormen van grondbeleid
Naast actief en faciliterend grondbeleid zijn er nog tal van mengvormen denkbaar. Deze 
mengvormen hebben een andere benaming gekregen. In de gemeente Hardenberg is de afgelopen 
periode een zogenaamd sturend grondbeleid gevoerd. In paragraaf 2.2. wordt dit nader verduidelijkt.

2.2 Grondbeleid in de afgelopen periode

De gemeente Hardenberg heeft in de afgelopen periode voornamelijk een actief grondbeleid 
gevoerd. Vanuit deze actieve rol heeft de gemeente eigendomsposities ingenomen om 
ontwikkelingen in de gemeente mogelijk te maken.  Echter om het uitoefenen van een actieve 
grondpolitiek niet tot doel te verheffen is besloten te streven naar een sturend grondbeleid.

Een sturend grondbeleid houdt in dat de gemeente vanuit de regierol de sectorale en ruimtelijke 
doelstellingen wenst te halen. De gemeente stelt daarbij vooraf de kaders. De definitie en uitwerking 
van sectorale en ruimtelijke doelstellingen zijn vooral van belang. Daarbij wordt bezien op welke wijze 
het grondbeleid ondersteuning kan bieden bij de realisatie van de doelstellingen. De praktijk van de 
afgelopen jaren leert dat de ondersteuning voornamelijk geboden is in de vorm van een actieve 
grondpolitiek, waarbij ook private partijen een steeds belangrijkere rol zijn gaan spelen. Door de 
toename van private partijen op de grondmarkt binnen de gemeente, was het niet haalbaar om een 
zuivere actieve grondpolitiek te voeren, maar is er bijna altijd sprake van een mengvorm.
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2.3 Visie grondbeleid 2015-2019

De gemeente Hardenberg wil met haar grondbeleid bijdragen aan de invulling van haar ambities op 
het terrein van onder andere wonen en economie. Een en ander conform de door de gemeenteraad 
vastgestelde Toekomstvisie en het daaruit voortvloeiende meerjarenprogramma. Gelet op de huidige 
grondvoorraad van de gemeente zal een actief grondbeleid selectief worden toegepast en een meer 
situationeel karakter krijgen. De gemeente zal meer faciliterend opereren, zal zich maximaal 
inspannen om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken en situationeel gemotiveerd op risico 
gronden/opstallen aankopen.  
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3 Grondbeleid in het duale stelsel

3.1 Rol- en taakverdeling raad versus college 

Het dualisme heeft in de gemeentepolitiek geleid tot een duidelijke taakverdeling en verdeling van 
verantwoordelijkheden tussen gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. Dit 
vertaalt zich ook naar het grondbeleid.
De raad stelt kaders en het college voert het beleid uit binnen deze kaders. De raad controleert in 
hoeverre de uitvoering van het grondbeleid door het college binnen de vastgestelde kaders heeft 
plaatsgevonden. In bijlage A is schematisch weergegeven hoe het dualistisch stelsel er uit ziet.

De gemeenteraad 
De gemeenteraad geeft de kaders van het te voeren grondbeleid aan. Dat doet zij door het 
vaststellen van kaderstellende nota´s zoals deze Nota Grondbeleid. Door de vaststelling van de 
gemeentelijke begroting stemt zij in met het voorgenomen beleid van het college zoals dat is 
verwoord in de verplichte paragraaf grondbeleid van de gemeentebegroting en verder tot uitdrukking 
komt in de bijlagen bij de gemeentebegroting. Achteraf keurt zij op vergelijkbare wijze het gevoerde 
grondbeleid van het college goed door in te stemmen met de jaarrekening (en bijlagen). 

Schematisch is dit weergegeven in onderstaand overzicht: 

Beleidsdocument Wanneer Inhoud

Ruimtelijke kaders (structuurvisie 

en bestemmingsplannen)

Continu Ruimtelijke ontwikkelingen en invulling.

Vaststellen Nota grondbeleid 1x per 4 jaar Vaststellen diverse beleidskaders  (bijvoorbeeld 

over winstneming, grondprijzen, strategische 

aankopen)

Vaststellen startbesluit nieuwe 

explotaties

Incidenteel Raad verleent goedkeuring om het project te 

starten, inclusief voorbereidingskredieten.

Vaststelling grondexploitaties 1x per jaar Kosten-/batenberekeningen, basis voor  

beschikbaar te stellen uitvoeringskredieten

Vaststelling programmabegroting 1x per jaar Vaststelling ruimtelijke prioriteiten en 

budgetten

Vaststelling bestuursrapportages minimaal 1 x 

per jaar

Verantwoording door het college, zonodig 

bijsturen.

Vaststelling jaarrekening 1x per jaar Beoordeling resultaten, zonodig leidend tot 

bijsturing in het volgende jaar.

Het college van Burgemeester en Wethouders 
Het college brengt aan de raad een voorstel uit voor het te voeren grondbeleid en voert het 
vastgestelde grondbeleid uit binnen de door de raad vastgestelde kaders. Het college is door de 
gemeenteraad gemachtigd tot de uitgifte van terreinen en tot aankoop van gronden en opstallen. De 
uitvoering zal geschieden met inachtneming van deze nota. 

Overigens geldt in alle gevallen dat door de raad te nemen besluiten door het college worden 
voorbereid, beoordeeld en getoetst op haalbaarheid en consequenties. Het ambtelijk apparaat zit aan 
de “voorkant”, zij bereiden dergelijke adviezen, beleidsvoorstellen en –besluiten voor. 
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3.2 Instrumenten

In onderstaand overzicht is schematisch weergegeven welke instrumenten voor de verschillende 
vormen van grondbeleid de gemeente kan inzetten. In hoofdstuk 5 tot en met 9 worden deze 
instrumenten nader uitgewerkt.

Raad College 

(strategisch niveau) (tactische niveau)

Beleidskaders Coalitie akkoord Sturing ruimtelijk

Toekomstvisie/Meerjarenprogramma beleid en grondgebied

Nota grondbeleid

Financiële verordening

Kwaliteitseisen en randvoorwaarden

Financiën Begroting Productbegroting

Jaarrekening Productrekening

Resultaatbestemming Diverse normeringen

Budgetverstrekking

Rapportages Bestuursrapportages Voortgangsrapportages

Grondexploitaties Grondexploitaties Beheerregels  grondbedrijf

Kaders projectmatig werken

Samenwerking Besluiten tot deelname aan een Aangaan van principe 

PPS of andere samenwerkingsverbanden overeenkomsten

Verwerving (minnelijk) en Kredieten beschikbaar stellen Voorkeursrecht vestigen

beheer Vestigen Voorkeursrecht gemeenten Strategische aankopen

Onteigening

Bouw- en woonrijp maken Ruimtelijke kaders en kwaliteitseisen Aanbestedingsbeleid

Aanbestedingen

Uitgifte Kaveluitgiftebeleid Uitgifte voorwaarden

Grondprijsbeleid Selectie en toewijzing

Vaststellen grondprijzen

Kostenverhaal Kaders en keuzes Anterieure overeenkomst

Vaststellen exploitatieplan Posterieure overeenkomst
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4 Ruimtelijke visie en beleid 

4.1 Inleiding

Grondbeleid is een instrument dat ingezet wordt om doelstellingen van andere 
beleidsvelden/programma’s te kunnen realiseren.
Hierbij geldt dat vanuit de programma’s: zoals wonen (wonen naar wens) en werken, de zogenaamde 
w-vragen (wat, waar, wanneer) worden ingevuld. 
Het grondbeleid geeft antwoord op de wijze waarop dit plaats zou kunnen vinden (de hoe-vraag).

In dit hoofdstuk wordt de relatie uiteengezet tussen het grondbeleid enerzijds en de toekomstvisie,
het meerjarenprogramma, de woonvisie en de nota grondexploitatie anderzijds. Ook wordt de ladder 
voor duurzame verstedelijking kort aangegeven. Deze ladder heeft effect op de ruimtelijke 
ontwikkelingen en de programmatische onderbouwing van deze ontwikkelingen. 

4.2 Relatie Grondbeleid, Toekomstvisie/Meerjarenprogramma, Woonvisie en nota grondexploitatie

Visie en Doelstelling Grondbeleid
In paragraaf 2.3 is beschreven dat de gemeente Hardenberg met haar grondbeleid wil bijdragen aan 
de invulling van haar ambities op het terrein van onder andere wonen en economie. Een en ander 
conform de door de gemeenteraad vastgestelde Toekomstvisie en het daaruit voortvloeiende 
meerjarenprogramma. Gelet op de huidige grondvoorraad van de gemeente zal een actief 
grondbeleid selectief worden toegepast en een meer situationeel karakter krijgen. De gemeente zal 
steeds meer faciliterend opereren, zal zich maximaal inspannen om gewenste ontwikkelingen 
mogelijk te maken en situationeel met de nodige motivaties op risico gronden/opstallen aankopen.   

De gemeente streeft hierin naar het uitoefenen van een situationeel grondbeleid, waarbij de 
gemeente vanuit de regierol wenst te komen tot:

 Het bevorderen van maatschappelijke gewenst ruimtegebruik;
 Het verhogen van de kwaliteit van het gewenste ruimtegebruik, de zeggenschap voor de 

burger en de marktwerking op de grondmarkt;
 Het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over 

gebruikers, eigenaren, ontwikkelaars en overheid,

Het grondbeleid heeft daarmee een volgend en dienend karakter voor ander beleidsvelden en 
programma’s, zoals de toekomstvisie, meerjarenprogramma, woonvisie en nota grondexploitatie.

Toekomstvisie en Meerjarenprogramma

Toekomstvisie 
Met de toekomstvisie/meerjarenprogramma heeft de gemeente haar visie op de lange termijn 
geformuleerd. Als basis voor de toekomstvisie is gekozen voor het scenario stevig. Dit houdt in dat 
wij gaan voor het versterken van de kwaliteiten van onze gemeente volgens een gelaagd model, 
zelfredzaamheid & eigen verantwoordelijkheid en samenwerking & bundeling. De kwaliteiten zijn de 
onderlinge betrokkenheid, de prettige woonomgeving, de ondernemerszin en de groene ruimte. 

Het gemeentelijk grondbeleid is een middel om de genoemde kwaliteiten te versterken en daarmee 
onder meer de ruimtelijke, economische en volkshuisvestelijke doelstellingen en ambities in te vullen. 
In het afgelopen decennium heeft de gemeente Hardenberg zich actief op de grondmarkt bewogen, 
waardoor op diverse locaties binnen de gemeente grondposities zijn verworven, waar plannen zijn 
voorbereid en in uitvoering zijn genomen. Het gevoerde grondbeleid heeft geleid tot een 
gemeentelijke grondportefeuille die voor het komende decennium voor een belangrijk deel volstaat 
om de genoemde (beleids-)doelstellingen en ambities invulling te geven. Dit in samenhang met 
private initiatieven die zich voordoen binnen de gemeente. Bij de vaststelling van de Toekomstvisie 
heeft de raad expliciet gekozen om de term actief grondbeleid te handhaven. Om aan te geven dat de 
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gemeente zich actief blijft opstellen op de grondmarkt om bij te dragen aan de invulling van 
bovenliggende ambities, zoals wonen en economie. Echter gezien de huidige grondvoorraad van de 
gemeente in relatie tot het programma  woningbouw en bedrijventerrein zal een actief grondbeleid 
veel selectiever worden toegepast en een meer situationele vorm krijgen .

Meerjarenprogramma 
Het meerjarenprogramma ‘Hardenberg stapt stevig op de toekomst af’ (vastgesteld in najaar 2014) is 
een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014-2018. 

De essenties uit dit meerjarenprogramma in relatie tot het grondbeleid zijn als volgt weer te geven. 
- de gemeente wil investeren in flexibel ruimtegebruik.
- de gemeente wil de kwaliteiten van haar grondbeleid, inwoners, bedrijven en 

samenleving benutten en versterken.
- de gemeente wil een actief grondbeleid voeren, centralisatie van bedrijvigheid met 

aandacht voor bestaande sectoren is van groot belang. De woningbouw wil de 
gemeente concentreren in de grote kernen. 

- de gemeente slechts één van de spelers bij maatschappelijke ontwikkelingen. De 
gemeente vervult een regierol door doelen te stellen en samenwerking en ontwikkeling 
op gang te brengen. Dit betekent dat de gemeente minder verantwoordelijk is voor 
realisatie en uitvoering.

- In de programmalijn Wonen is aangegeven dat de gemeente een actief grondbeleid 
voert en waar mogelijk samenwerkt met marktpartijen en woningcorporaties.

- de gemeente ontwikkelt en onderzoekt ook (nieuwe) producten en diensten, zoals 
tijdelijke bebouwing/verhuur van leegstaande (gemeentelijke) terreinen, 
zelfrealisatie/collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), levensloopbestendig 
bouwen of een kavelreserveringsregeling.

- de markt, inwoners en instellingen zijn belangrijkste initiatiefnemers en uitvoerders van 
ontwikkelingen.

Gerelateerd aan hetgeen bij de toekomstvisie reeds staat beschreven, zal, gezien de huidige 
grondvoorraad, een actief grondbeleid veel selectiever en meer situationeel worden toegepast.

Nota Grondexploitatie 
De gemeente Hardenberg beschikt over bouwgrond voor  woningbouw, bedrijven en andere functies. 
De financiële weerslag en bewaking vindt plaats binnen de gezamenlijke grondexploitaties. 
Hierbij wordt er naar gestreefd om uiteindelijk alle productiekosten van de bouwgrond af te dekken 
door de opbrengst uit grondverkoop. Dit is overigens door de huidige stagnatie van de gronduitgifte 
als gevolg van de economische recessie/kredietcrisis een steeds lastiger en complexere opgave. Het 
beheersbaar houden van de vermogenspositie van de gezamenlijke grondexploitaties en –resultaten 
wordt een uitdaging voor de komende periode. 
Voor het verkrijgen van dit inzicht wordt jaarlijks de Nota Grondexploitatie opgesteld. Met deze nota 
wordt een meerjarig inzicht geboden in de financiële resultaten van het grondbeleid. 

De Nota Grondexploitatie wordt jaarlijks uitgebracht, tegelijk met de begroting. Hierdoor wordt 
besluitvorming over het eventueel inzetten van middelen vanuit de Algemene reserve in dit kader 
mogelijk.

Onderhavige nota omvat de instrumenten die worden ingezet bij het grondbeleid. De financiële 
weerslag van de wijze waarop deze instrumenten worden ingezet, komen jaarlijks terug in de nota 
Grondexploitatie.
In hoofdstuk 10 wordt nader ingegaan op de wijze waarop verantwoording en informatievoorziening 
plaatsvindt.
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Woonvisie

De situatie op de woningmarkt is veranderd van een aanbodgestuurde markt naar een vraaggerichte 
markt. De vraag naar woningen laat zich niet langer vervatten in langjarige planningen. Niemand kan 
voorspellen hoe de woningmarkt en economie zich de komende jaren ontwikkelen. Dit vraagt om 
flexibiliteit. Daarom is in de woonvisie 2013-2020 ‘Ruimte voor bewoners’ gebruik gemaakt van 
scenarioplanning: een strategie met een geplande flexibiliteit met ruimte om te wenden als de 
omstandigheden veranderen. Centraal blijft de behoefte van de bewoner met aandacht voor 
duurzaamheid en zorg, met als doel dat de mensen met plezier kunnen en blijven wonen in de 
gemeente Hardenberg. Extra oog is er voor jongeren, senioren en mensen die niet zelf voor een 
woning kunnen zorgen. De gemeente hanteert een sociale grondprijs bij uitgifte van kavels voor 
nieuwe sociale huurwoningen. Bewoners worden actief betrokken bij beleid en ontwikkelingen. Zij 
worden daarover geïnformeerd en gefaciliteerd, zodat iedereen inzicht kan krijgen in ontwikkelingen 
en daardoor een weloverwogen keuze kan maken, ook op het gebied van wonen. Dit betekent dat 
nieuwbouw vraag gestuurd wordt gerealiseerd, ingezet wordt op particulier en collectief particulier 
opdrachtgeverschap, ongebruikte bouwgronden mogelijk kunnen worden ingezet voor tijdelijke 
bebouwing voor jongerenhuisvesting, verkoop van gronden noodzakelijk ter dekking van (reeds 
gemaakte) kosten, globale en ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen, kleinschalig ontwikkelen 
en gestuurd vanuit kasstromen, focus op inbreiding dichtbij de voorzieningen, initiatieven van 
onderop worden gefaciliteerd (een en ander zoals eveneens in het programmalijn wonen in het 
meerjarenprogramma is omschreven). Daarbij willen we ruimte bieden om eigen 
verantwoordelijkheid te nemen nu de overheid steeds minder kan doen en mensen dus steeds meer 
zelf verantwoordelijk zijn. 
De beschreven visie op het grondbeleid (actief, maar selectiever en situationeel en meer gericht op 
samenwerking met de burger en marktpartijen) sluit volledig aan bij boven beschreven woonvisie. 
Daarmee is het grondbeleid ondersteunend aan de woonvisie.

Ladder voor duurzame verstedelijking

De ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
geïntroduceerd en in 2012 vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het 
Bro bepaalt dat voor onder meer bestemmingsplannen de treden van de ladder moet worden 
doorlopen. De gemeente moet in de eerste trede bepalen wat de ‘actuele  regionale behoefte’ is voor 
de komende 10 jaar. Vervolgens moet de gemeente nagaan in hoeverre in bestaand stedelijk gebied 
in de behoefte kan worden voorzien (trede twee). Met als derde stap de goede ontsluiting van de 
nieuwe ontwikkeling. 
Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van 
een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Bedoeld om bebouwing in het 
buitengebied/op uitleglocaties te voorkomen, als in de bestaande bebouwing nog voldoende ruimte 
beschikbaar is door herstructurering of transformatie.  Met de ladder voor duurzame verstedelijking 
wordt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele 
besluiten nagestreefd en heeft hiermee een duidelijke relatie met de nota grondbeleid. De Ladder is 
in bijlage B opgenomen.
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5 Verwerving en beheer

5.1 Inleiding

In de komende hoofdstukken worden de ter beschikking staande instrumenten voor het Grondbeleid 
beschreven. Met deze instrumenten kan de gemeente Hardenberg het gewenste Grondbeleid 
concretiseren. 

Verwerving (in een zo vroeg mogelijk stadium) is voor gemeenten het instrument bij uitstek om de 
regiefunctie bij de ontwikkeling van projecten te voeren. 
Vanuit de eigendomspositie ontstaat de mogelijkheid om actief sturing te geven aan de door de raad 
vastgestelde programmalijnen en de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Hardenberg. 

Tot nu toe heeft de gemeente Hardenberg steeds een actief grondbeleid gevoerd. Resulterend in een 
(pro)actief en strategisch verwervingsbeleid.
Door vroegtijdige grondverwerving kon en kan de gemeente strategische grondposities verkrijgen op 
basis waarvan optimaal regie kan worden uitgeoefend ten aanzien van de ontwikkeling en realisatie 
van gemeentelijke plannen. 

De gemeente heeft drie instrumenten om haar verwervingen te ondersteunen, namelijk:
 Actieve, anticiperende en strategische verwervingen (minnelijke verwerving)
 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) 
 Onteigening

Bij het in eigendom verkrijgen van gronden en opstallen past een optimaal beheer van deze gronden 
en opstallen. In paragraaf 5.5 wordt in het kort aangegeven hoe de gemeente omgaat met het beheer 
van haar gronden en opstallen. 

5.2 Actieve, anticiperende en strategische verwervingen

Bij voorkeur wordt de grond met eventuele opstallen minnelijk verworven. Zonder inzet van publieke 
instrumenten probeert de gemeente, op basis van minnelijke overeenstemming met de verkoper, 
grond in het bezit te krijgen tegen marktconforme condities.

Het verwervingsbeleid is te onderscheiden in drie vormen:
a. Actieve/reguliere verwervingen 
Hierbij gaat het om verwerven van gronden, die zijn opgenomen in de grondexploitaties en 
noodzakelijk zijn om het vastgestelde projectontwerp te kunnen realiseren. Het vaststellen van de 
grondexploitatie houdt dus tevens de autorisatie en opdracht in om te verwerven.
b. Anticiperende-/ proactieve verwervingen
Deze verwervingen vinden plaats in gebieden waar de gemeenteraad reeds globale kaders of visies 
heeft bepaald. Autorisatie van (de kosten van) de noodzakelijke verwervingen gebeurt door opname 
ervan in een vastgestelde normatieve grondexploitatie (eerste haalbaarheidsberekening). De 
verantwoording van deze verwervingen vinden plaats in de grondexploitatie van het betreffende
project op basis van een plan van aanpak voor de invulling van het gebied;
c. Strategische verwervingen
Deze verwervingen vinden plaats op plaatsen/in gebieden waarvoor nog geen enkel planologisch 
kader of tastbare visie voor handen is, maar waar de gemeente grondposities wil en kan verwerven 
met het oog op te verwachten mogelijkheden voor (her)ontwikkeling van deze gebieden, dan wel 
gronden en eventuele gronden en opstallen kan verwerven voor compensatiedoeleinden.
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Taxatie
Naast de bovengenoemde wijzen van verwerving, is het tevens van belang inzicht te verschaffen in de 
wijze en de uitgangspunten waarop binnen de gemeente onroerende zaken worden 
getaxeerd/gewaardeerd als basis voor een verwerving.

Daartoe zijn er verschillende benaderingswijzen te onderscheiden:
 Taxatie voor een minnelijke verwerving;
 Taxatie voor de bepaling van de aanvullende schadeloosstellingen in het kader van de 

Onteigeningswet;
 Taxatie als onderdeel van de inbrengwaarde in het kader van een exploitatieplan van de Wro.

Evaluatie 
Tot het moment van de crisis-update in 2010 beschikte de gemeente Hardenberg over een jaarlijks 
kredietniveau voor het doen van strategische aankopen. Hierdoor had het college binnen een
jaarmarge van € 2 miljoen de gewenste speelruimte om slagvaardig strategisch gronden aan te 
kunnen kopen. Dit is met de vaststelling van de Nota Crisis-update komen te vervallen. 

Tijdens de raadsbehandeling in juni 2010 van de Nota Crisis-update 2010 heeft de gemeenteraad 
aangegeven directer en vaker betrokken te willen worden bij strategische aankopen die per transactie 
meer zijn dan € 250.000,-- of het jaarbedrag van € 500.000,-- overschrijden. Bij dergelijke aankopen 
zal de gemeenteraad vooraf geïnformeerd worden. Indien noodzakelijk gebeurt dat vertrouwelijk. Dit
besluit is genomen uit de overweging dat er de komende jaren grote inspanningen geleverd moeten 
worden om bestaande en nieuwe grondexploitaties positief te laten sluiten. Het vooraf informeren 
bevordert de raadsbetrokkenheid bij aankopen waarbij de slagvaardigheid niet wordt belemmerd.

Op basis van een cashflowtoets (10.4.1) wordt vooraf bepaald of een te plegen investering in grond 
(aankoop, bouwrijpmaken, plankosten)  op korte termijn is terug te verdienen uit de verwachte 
opbrengsten uit grondverkopen. De cashflowtoets wordt opgemaakt wanneer de eerste contouren 
van het plangebied in een stedenbouwkundig opzet zichtbaar zijn.   

Beleid 2015-2019
Door gewijzigde economische omstandigheden en de afgenomen marktvraag biedt de huidige 
grondpositie in hoofdzaak voldoende basis om in het programma wonen en werken te voorzien. 
Daarmee is de noodzaak tot grote strategische verwervingen vooralsnog komen te vervallen.
Telkens zal per project/plan, gezamenlijk met de gemeenteraad, een afzonderlijke afweging  
worden gemaakt op basis van een vooraf op te stellen verwervingsplan. Dit zal de komende jaren 
ook het geval zijn en is passend bij de eerder beschreven visie dat er een situationeel grondbeleid 
wordt gevoerd. Indien er tot verwerving van gronden en/of opstallen wordt overgegaan, wordt 
dit bij voorkeur op een minnelijke wijze gedaan.

5.3 Wet voorkeursrecht gemeenten

De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) geeft de gemeente Hardenberg een betere uitgangspositie 
op de grondmarkt, door prijsopdrijving en speculatie te voorkomen. De Wvg hoeft echter niet direct 
tot verwerving te leiden. De Wvg is een zogenaamde passief verwervingsinstrument dat de gemeente 
het wettelijk recht van voorrang geeft op de verwerving van onroerende zaken. In geval van een 
voorgenomen vervreemding van een onroerende zaak waarop de Wvg van kracht is, dient de 
betrokken eigenaar deze eerst te koop aan te bieden aan de gemeente. 

De wet kent drie doelen:
 het versterken van de regierol bij de uitvoering van ruimtelijk beleid, meer inzicht te 

verkrijgen in de grondmarkt en het beheersen van de prijzen;
 meer inzicht te krijgen in de grondmarkt en voorkomen van speculatie;
 het beheersen van de prijzen.

Voor meer informatie over de Wvg verwijzen we naar bijlage C van deze nota.
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Evaluatie 
De gemeente heeft in het verleden met enige regelmaat het instrument voorkeursrecht toegepast 
bijvoorbeeld in Marslanden II, Broeklanden Zuid en Heemserpoort. De toepassing van het 
voorkeursrecht is in deze gebieden effectief gebleken. 

Gewaakt moet worden voor een te gemakkelijke toepassing van de Wvg. Niet voor elke gewenste 
ontwikkeling is het instrument geschikt. Het is met name daar geschikt waarin het publiek belang 
vergt dat de gemeente actief optreedt. Ontwikkelaars zien in iedere Wvg vestiging een kans. Er wordt 
al snel een hoge prijs gekoppeld aan de Wvg. Bovendien is het instrument van mindere betekenis 
geworden door de Wet ruimtelijk ordening (Wro). Hierdoor is het namelijk mogelijk geworden 
middels de Wro instrumenten (structuurvisie/bestemmingsplan/ exploitatieplan) beter regie te 
voeren.

Beleid 2015-2019
Zoals ook bij de reguliere verwervingen (5.2) is aangegeven, heeft het de voorkeur (zowel om 
maatschappelijke, maar ook om financiële redenen) om grondverwervingen zoveel als mogelijk 
minnelijk te laten verlopen. Waar nodig is het instrument “voorkeursrecht” in te zetten. Daarbij 
geldt, dat dit per situatie zal worden bekeken, waarbij de mogelijke toepassing van het Wvg-
instrument per situatie wordt beoordeeld en afgewogen. Indien de Wvg wordt toegepast zal bij 
verwerving van de onroerende zaak tegen marktwaarde worden aangekocht. 

Uitwerking college
Het College kan een voorbescherming opleggen met een werkingsduur van drie maanden. Binnen 
deze drie maanden moet de Raad dit bekrachtigen en heeft dit besluit een maximale werkingsduur 
van drie jaar. Binnen deze drie jaar moet er of een structuurvisie, projectbesluit of een 
bestemmingsplan door de Raad worden vastgesteld.

5.4 Onteigening

Inleiding
Wanneer het niet lukt de grond minnelijk aan te kopen, kan het onteigeningsinstrument worden 
ingezet. Uitgangspunt is dat dit instrument alleen wordt ingezet om te voorkomen dat de (tijdige) 
realisatie van het gemeentelijk ruimtelijk beleid wordt gefrustreerd. De onteigeningswet maakt het 
de gemeente mogelijk gronden onder dwang aan te kopen (te onteigenen) van eigenaren die niet 
bereid zijn om te verkopen, als dit voor de uitvoering van wettelijk omschreven beleid (zoals 
ruimtelijk beleid en de aanleg van infrastructuur) noodzakelijk is.

Voor succesvolle toepassing van het onteigeningsmiddel moet aangetoond worden dat:
 Onteigening geschiedt in het algemeen belang, of in het belang van de ruimtelijke ordening 

en/of volkshuisvesting;
 er is sprake van urgentie en noodzaak;
 minnelijk overleg niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Voor meer informatie over de onteigeningsprocedure verwijzen we naar bijlage D.

Evaluatie 
De gemeente heeft in het verleden enkele malen een onteigeningsprocedure opgestart, voor de 
aanleg van een bedrijventerrein, een weg en een fietspad. In twee gevallen zijn de procedures 
voortijdig afgebroken omdat met de tegenpartij via de minnelijke weg tot overeenstemming kon 
worden gekomen. In één geval is het onteigeningsvonnis uitgesproken.  
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Beleid 2015-2019
Per project of plan zal geanalyseerd worden of de inzet van het onteigeningsinstrument 
noodzakelijk en kansrijk is. Alhoewel de voorkeur altijd uitgaat naar een minnelijke verwerving, 
kunnen in het geval onteigening in een vroegtijdig stadium wordt ingezet, onteigening en 
minnelijke verwerving parallel aan elkaar lopen. Vanwege het belang van tijdige beschikbaarheid 
van gronden voor de realisatie van projecten bestaat de behoefte om de inzet van het 
onteigeningsinstrument als meer vanzelfsprekend te zien. Met name wanneer de slaagkans van 
onteigening in bepaalde projecten als gunstig wordt ingeschat, ligt het voor de hand om het 
instrument in te zetten, vanaf het moment dat hiervoor de planologische randvoorwaarden zijn 
geschapen. Bijkomend voordeel is dat op deze manier in het minnelijke onderhandelingstraject 
meer druk kan worden gezet bij de wederpartij. In geval van een professionele boodschap aan 
het begin van het verwervingsproces kunnen (minnelijke) verwerving en onteigening prima 
parallel lopen, waardoor in feite sprake is van een twee sporenbeleid. Het onteigeningstraject 
doorlopen onder gelijktijdige pogingen minnelijk te verwerven.

Uitwerking college
Bij bestemmingsplanonteigening (titel IV) bereidt het College de onteigening voor. De Raad neemt 
het besluit, waarna de Kroon de percelen ter onteigening aanwijst. In geval van onteigening voor 
infrastructuur (titel II) besluit het College en vragen zij goedkeuring aan de Kroon. Indien er geen zicht 
is op het tijdig bereiken van een minnelijke verwerving kan het college na Koninklijk Besluit opdracht 
geven tot het starten van de gerechtelijke onteigening. 

5.5 Beheer

Inleiding
Binnen het ontwikkelingsproces van een bestemmingsplan ligt vaak een betrekkelijk omvangrijk 
tijdspad vanaf idee-fase tot en met het gereedkomen van de bebouwing. Binnen dat tijdspad vormt 
het gemeentelijke tijdelijke beheer van de binnen een bestemmingsplan gelegen onroerende zaken 
een wezenlijk onderdeel. Optimaal beheer van gemeentelijke eigendommen binnen zowel uitleg- als 
inbreidingsgebieden is gericht op zowel feitelijke als financiële beheersbaarheid. Het gaat erom, dat 
het gemeentelijk eigendom een opbrengst genereert of een zo klein mogelijk renteverlies te zien 
geeft, dat tijdig gronden en gebouwen beschikbaar voor uitgifte komen en ze tussentijds in 
redelijke/aanvaardbare staat blijven en bij voorkeur in gebruik zijn. 

Tijdelijk beheer
Het tijdelijk beheer van onroerende zaken is onderdeel van de cyclus van actief grondbeleid door de 
gemeente. Primair doel van het beheer van onroerende zaken in exploitatiegebieden blijft de directe 
beschikbaarheid op het moment dat het gebied in exploitatie genomen wordt maar ook het 
voorkomen van vandalisme, overlast en (bodem)vervuiling. Het beheer heeft een tijdelijk karakter. 
Het beheer bestaat uit het opstellen en bewaken van tijdelijke verhuur- of pachtcontracten, 
inschakelen van een vastgoedbeschermer, het onderhoud aan het onroerend goed en de bewaking 
van de kosten voor tijdelijk beheer. Onder tijdelijk beheer vallen ook de zogenaamde 
compensatiegronden. Het tijdig kunnen beschikken over deze gronden is nodig voor hervestiging of 
verplaatsing van agrarische bedrijven ten dienste van de realisatie van uitleggebieden. Het tijdelijk 
beheer kan zowel betrekking hebben op agrarisch onroerend goed als op niet-agrarisch onroerend 
goed, bebouwd of onbebouwd.
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Permanent beheer
Een onroerende zaak wordt permanent in beheer genomen wanneer de gemeente duidelijk de 
intentie heeft de onroerende zaak structureel in eigendom te houden voor de handhaving van een 
(openbare) functie, omdat de gemeente deze zelf in gebruik heeft dan wel omwille van de 
cultuurhistorische waarde. Deze onroerende zaken maken geen deel meer uit van de 
grondexploitatie. Het permanente beheer is gericht op duurzame instandhouding van onroerende 
zaken van de gemeente onder gebruikmaking van daarop toegespitste juridische instrumenten. In de 
positie van eigenaar kan de gemeente actief bijdragen en sturend optreden in het gebruik van de 
onroerende zaken. Voor het permanente beheer beschikt de gemeente over de volgende 
instrumenten: 

 pacht; 
 huur en verhuur; 
 ingebruikgeving; 
 erfpacht/opstalrecht/erfdienstbaarheid.

De keuze van het meest geschikte instrument hangt sterk af van de aard en functie van de 
betreffende onroerende zaak. 

Evaluatie 
Door het gehele gebouwenbeheer onder te brengen in het Cluster gebouwen en gronden binnen de 
Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, is het beheer van alle gronden en gebouwen 
geprofessionaliseerd. 

Beleid 2015-2018
De gemeente Hardenberg beschikt over een vastgestelde nota Vastgoedmanagement 2014 –
2018. Bij het beheer van het bezit van de gemeente Hardenberg staat de zakelijke bedrijfsmatige 
benadering voorop. Dit houdt niet in dat ieder object per definitie winst moet genereren, maar 
dat er voor ieder object duidelijke gebruiksafspraken zijn en dat de juridische gevolgen, kosten 
en opbrengsten zijn te overzien. Afhankelijk van een nieuwe bestemming kan een opstal worden 
gesloopt en na ruimtelijke inpassing worden verkocht. Met een sloop van het opstal zal worden 
begonnen nadat hergebruik en verkoop van het bestaande opstal uitgesloten is. In geval van 
tijdelijk beheer van opstallen en gronden staat een tijdige beschikbaarheid van het opstal of 
grond ten behoeve van een project/plan voorop.  

Uitwerking college
Het college kan ten behoeve van de verhuur en gebruik van opstallen en gronden overeenkomsten 
sluiten.
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6 Uitgifte

6.1 Inleiding

Een van de belangrijkste pijlers van het actief grondbeleid is, dat de gemeente de door haar 
gemaakte kosten van bouwgrondproductie (verwerving, plankosten, bouw en woonrijp maken) kan 
verhalen via gronduitgifte. De gemeente genereert opbrengsten uit de grondverkoop. Daarbij kunnen 
tevens nadere eisen en condities worden gesteld aan het tijdstip en de wijze waarop de bouwkavels 
moeten worden bebouwd. Hierbij moet worden gedacht aan de functie, kwaliteit, type en/of 
prijsklasse woningen, etc. Aanvullend op de publiekrechtelijke mogelijkheden (bestemmingsplan, 
beeldkwaliteit) kan de gemeente ook privaatrechtelijke bepalingen en condities hierover opnemen. 

Naast woningbouwkavels heeft de gemeente ook diverse agrarische percelen in eigendom. Door het 
voeren van een actief grondbeleid in het verleden en later sturend grondbeleid zijn er gronden 
aangekocht op strategische locaties om ontwikkelingen als woningbouw en de realisatie van 
bedrijventerreinen mogelijk te maken. Door de economische crisis zijn er op diverse locaties meer 
gronden in eigendom dan nu noodzakelijk blijkt te zijn. Bij de crisis-update 2012 is besloten de 
gronden die niet meer nodig zijn voor gemeentelijke ontwikkelingen op de markt te koop aan te 
bieden. 

In dit hoofdstuk zal nader ingegaan worden op:
 Gronduitgiftebeleid en uitgifte-instrumenten
 Grondprijsbeleid
 Gronduitgiftevoorwaarden

6.2 Gronduitgiftebeleid en uitgifte-instrumenten

Inleiding
Uitgifte van grond kan in verschillende vormen plaatsvinden. Naast verkoop van grond, zijn dit 
erfpacht en recht van opstal. In de gemeente Hardenberg is verkoop van grond de meest 
voorkomende en gebruikelijke uitgiftevorm.

Recht van opstal wordt veelal toegepast bij het plaatsen van bijvoorbeeld ten behoeve van 
nutsvoorzieningen (trafostations) op gemeentegrond. 

Het erfpachtsrecht is een recht waarbij de grond in erfpacht wordt uitgegeven tegen een jaarlijkse 
canon. De erfpachter is eigenaar van het opstal. De gemeente blijft juridisch eigenaar van de 
ondergrond. 

Het gronduitgiftebeleid is ten tijde van de crisis opnieuw bekeken en aangepast. De nieuwe aanpak 
rondom de uitgifte is beschreven in de notitie “De sleutel tot het droomhuis”. 

De sleutel tot het droomhuis
Om de woningbouwmarkt te stimuleren heeft de gemeente de Rapportage “de sleutel tot het 
droomhuis” opgesteld. 
Hierin is beschreven dat de reguliere vorm van gronduitgifte door verkoop, de voorkeur blijft 
verdienen. Van belang is om enige ruimte te hebben in het gronduitgiftebeleid, waardoor op 
crisissituaties goed geanticipeerd kan worden. Het ontbreken van vrije kavels in de kern van 
Hardenberg is als groot knelpunt genoemd in diverse woningmarktonderzoeken. De uitleglocatie 
Marslanden II zal voor een deel in deze behoefte moeten gaan voorzien. In de kleine kernen zijn er 
voldoende vrije kavels beschikbaar. In de kleine kernen wordt ongeveer 60% van de kavels 
uitgegeven als vrije kavel. Dit percentage valt op termijn naar verwachting lager uit door afspraken 
met ontwikkelaars (bouwclaims). Doel blijft echter het particulier opdrachtgeverschap te stimuleren, 
een en ander overeenkomstig de woonvisie 2013-2020. 

In de genoemde rapportage biedt de gemeente Hardenberg als gevolg van de crisis een mix van 
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maatregelen om de woningmarkt te stimuleren. Hierbij trekt de gemeente Hardenberg gezamenlijk 
op met de verschillende spelers in de woningmarkt, zoals de woningcorporaties, makelaars en 
aannemers. Door de klant centraal te stellen en het bieden van een mix aan maatregelen, 
instrumenten en producten, biedt de gemeente Hardenberg inwoners die actief zijn op de 
woningmarkt de sleutel tot hun droomhuis. Deze notitie is als bijlage E opgenomen.
Tevens beschikt de gemeente over een aantal regelingen welke zijn opgenomen in de notitie “Het 
huis van uw dromen kopen of bouwen” De gemeente Hardenberg maakt dit mogelijk met diverse 
regelingen. Hierin is onder andere de kavelreserveging, de mogelijkheid tot het tijdelijk verhuren van 
de woning en de mogelijkheid tot het aanvragen van een startersregeling beschreven.  De notitie is 
als bijlage F opgenomen.

Tijdelijke korting
Eén van de maatregelen genoemd in de rapportage was een tijdelijke korting op de grondprijs van 
woningbouwkavels van € 10,-- per vierkante meter (exclusief btw). Met de prijsverlaging van de 
grondprijs wilde de gemeente de woningmarkt een duwtje in de rug geven. De regeling gold onder 
meer voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap (zelfbouw) en bij het daadwerkelijk afnemen 
van de bouwkavel. De tijdelijke regeling is met succes toegepast en is inmiddels komen te vervallen.

Evaluatie
In de gemeente Hardenberg is eigendomsoverdracht van grond het meest toegepast. 
Slechts in enkele gevallen is grond in de vorm van recht van erfpacht of recht van opstal uitgegeven. 
Uitgifte van grond in erfpacht en/of recht van opstal  heeft vaak plaats gevonden voor 
sportverenigingen (kleedkamers, tribunes, clubhuizen) en ten behoeve van zendmasten voor mobiele 
telefonie. 

De aanpak als beschreven in de notitie “De sleutel tot het droomhuis” heeft een positief effect op de 
verkoop van woningbouwkavels.

Beleid 2015 - 2019
In de gemeente Hardenberg is in beginsel sprake van alle vormen van uitgifte, maar gronduitgifte
middels verkoop geniet de voorkeur boven andere genoemde vormen van gronduitgifte. 
Alternatieve wijzen van verkoop worden toegepast indien de situatie zich hiervoor leent en de 
risico’s zijn afgedekt.  

De aanpak als beschreven in de notitie “De sleutel tot het droomhuis” wordt voortgezet en waar 
nodig aangepast aan de woonwensen van burgers in de gemeente.

Erfpacht en recht van opstal zal in incidentele gevallen, bijvoorbeeld bij sportverenigingen, 
worden gebruikt als gronduitgifte-instrument. Ook zal de gemeente naar maatregelen blijven 
zoeken om de woningmarkt te stimuleren. 

Uitwerking College
Het College is belast met het uitvoeren van het vastgestelde beleid. Jaarlijks legt het College
verantwoording af en zijn de financiële resultaten zichtbaar in de jaarrekening. 

6.3 Grondprijsbeleid

Inleiding
De grondprijzen in de gemeente Hardenberg zijn afhankelijk van de locatie en het woningtype, een 
en ander conform het bepaalde in de nota grondexploitatie 2015. Voor
het bepalen van de hoogte van de bouwgrondprijs hanteert de gemeente Hardenberg voor
woningbouw  de residuele grondwaardemethodiek en voor bedrijfsterreinen de comparatieve 
methode. Hierdoor ontvangt de gemeente een reële marktprijs.

Voor sociale huurwoningen kent de gemeente een vaste kavelprijs voor de eerste 150 m².
Meerdere vierkante meters worden afgerekend naar marktconforme prijzen in het betreffende plan.
Voor percelen met een bestemming maatschappelijke voorzieningen wordt jaarlijks een vierkante
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meter prijs vastgesteld.

Voor het bepalen van de hoogte van de (marktconforme) grondprijzen worden de hieronder
genoemde methodieken gehanteerd: 

 Vaste grondprijs
Hierbij wordt een vast bedrag per m² bouwgrond of kavel gerekend. Indien gewenst kunnen 
verschillende m²-prijzen gehanteerd worden bij verschillende prijscategorieën, locaties of 
kavelgroottes.

 Kostprijsmethode 
Bij deze methode van grondprijsberekening worden alle kosten die de gemeente maakt als basis 
gehanteerd voor het bepalen van de grondprijs. Met name moet hierbij worden gedacht aan de 
kosten van grondverwerving en de kosten van bouw- en woonrijp maken. Omdat deze bijna nooit een 
goede afspiegeling is van de marktconforme prijs, wordt deze methode in beginsel niet gehanteerd.

 Comparatieve methode
De waarde van de grond wordt bij deze methode ingeschat op een zo reëel mogelijke marktwaarde. 
Op basis van vergelijkbare objecten, waarvan een transactieprijs bekend is, wordt de prijs bepaald. 
Hierbij is het gewenst zorgvuldig te analyseren wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen
waarderingsobjecten en referentieobjecten.

 Residuele grondwaardemethode
De grondwaarde wordt afgeleid van de opbrengsten en kosten van de bestemming die wordt 
gerealiseerd. De residuele waarde is het verschil tussen de commerciële verkoop- of 
beleggingswaarde van het op de grond te realiseren vastgoed en de bouw- en bijkomende kosten.

 Grondquotes
De grondprijs wordt vastgesteld, als percentage van de von-prijs, waarbij aan de vaststelling van de 
quote veelal een berekening van de residuele waarde ten grondslag ligt. Dit percentage, kan variëren 
naarmate de vrij op naam prijs stijgt. 

Evaluatie 
De gemeente Hardenberg past voor haar woningbouwkavels de zogenaamde residuele 
waardemethodiek en voor haar bedrijventerreinkavels de comparatieve methode toe. Voor sociale 
huurwoningen hanteert zij een vaste kavelprijs. Voor de gronden met een bestemming 
maatschappelijke voorzieningen wordt jaarlijks een grondprijs vastgesteld.
Op basis van de Wro is een vastgesteld grondprijsbeleid in het kader van een exploitatieplan 
noodzakelijk voor het kunnen bepalen van het opbrengstenniveau van locaties en de wijze waarop 
binnenplanse verevening plaatsvindt. 

Van een achttal veel in de gemeente voorkomende  types woningen is volgens de residuele 
methodiek een standaard grondprijzenoverzicht vastgesteld. Aan de hand van recente 
marktgegevens zijn op basis van vaste parameters voor bouwkosten en bijkomende kosten de 
bijbehorende residuele grondwaarden per m2 berekend. Deze grondprijzen fungeren als 
richtinggevend kader voor de huidige gemeentelijke uitgifteprijzen voor woningbouwkavels in de 
gemeente. Afhankelijk van de VON-prijs en per kern in de gemeente kan de vierkante meter prijs 
verschillen. In bijlage G  is dit schematisch weergegeven.

Beleid 2015-2019
Kavelverkoop;
Uitgifte van bouwgrond (bouwkavels) vindt plaats tegen marktconforme grondprijzen gebaseerd 
op de functie van de uit te geven bouwgronden. Jaarlijks worden bij de vaststelling van Nota 
grondexploitatie de grondprijzen vastgesteld.
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Verkoop overige gronden en opstallen
De verkoop van de aangewezen gronden en opstallen vindt plaats op basis van de volgende 
criteria;

1. maatschappelijk belang (ruilverkaveling, waterschap, maatschappelijke functie etc)
2. vorige eigenaren
3. economisch belang (aangrenzende eigenaren, pachter)
4. volgorde gegadigde (vrije markt, bij inschrijving of reactie op publicatie)

Voorwaarde bij de verkoop door de gemeente is dat de koper zelf gebruik maakt van het opstal
en/of percelen.

Wanneer het courante objecten betreft, kunnen deze tevens via een nvm-makelaar, te koop 
worden aangeboden.

Uitgifte snippergroen
Voor de uitgifte van snippergroen is door het college een aparte beleidsnota vastgesteld 
genaamd Snippergroenbeleid gemeente Hardenberg. Op basis hiervan worden percelen die 
worden aangemerkt  als snippergroen verkocht danwel verhuurd.

Uitwerking College 
De gemeenteraad stelt op basis van de Nota Grondbeleid de uitgangspunten vast voor het bepalen 
van de grondprijs. Het college is belast met het uitvoeren van het vastgestelde beleid. Jaarlijks 
worden bij de vaststelling van de Nota grondexploitatie de grondprijzen door het college vastgesteld. 

6.4 Gronduitgifte voorwaarden

Inleiding
Voor de uitgifte van bedrijfskavels beschikt de gemeente Hardenberg over algemene gronduitgifte 
voorwaarden. Voor de uitgifte van woningbouwkavels gelden standaardvoorwaarden welke worden 
opgenomen in de koopovereenkomst. Hierdoor is het voor kopers van kavels op een transparant
wijze duidelijk welke voorwaarden de gemeente bij de verkoop in het algemeen stelt. Afhankelijk van 
welke kavels verkocht worden kan de gemeente aanvullende voorwaarden stellen. De voorwaarden 
zijn er onder andere op gericht om een tijdige en een kwalitatieve invulling van het kavel te krijgen. 

Evaluatie 
De algemene gronduitgifte voorwaarden worden bij iedere uitgifte van bouwgrond gehanteerd. De 
ervaring met deze gronduitgifte voorwaarden is positief en worden aangepast op eventueel 
gewijzigde of nog te wijzigen wet- en regelgeving.

Beleid 2015-2019
De algemene gronduitgifte voorwaarden voor de uitgifte van bedrijfskavels worden toegepast in 
te sluiten verkoopovereenkomsten. Deze voorwaarden zullen worden geactualiseerd. Ook voor 
de uitgifte van woningbouwkavels zullen algemene gronduitgifte voorwaarden worden 
opgesteld. 

Uitwerking College
Het College is belast met de gronduitgifte, waarbij de algemene gronduitgifte voorwaarden van 
toepassing zijn. 
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7 Samenwerking

7.1 Inleiding

Voor alle vormen van grondbeleid maar in het bijzonder bij facilitair grondbeleid zal de gemeente 
kiezen voor een samenwerking met private partijen.
Dat samenwerking een verwachte meerwaarde heeft, wordt ingegeven door onder meer 
risicospreiding, planoptimalisatie, kennis marktpartijen en vergroting van de slagvaardigheid
(vrijwillige samenwerking). 
Voor samenwerking met een marktpartij die belangrijke grondposities heeft (onvrijwillige 
samenwerking) kan worden gekozen vanwege de planrealisatie en het waarborgen van een integrale 
planontwikkeling.

7.2 Overwegingen samenwerking 

Per project zal de gemeente moeten nagaan of PPS (Publiek-Private Samenwerking) een reële optie 
is en of deze wijze van samenwerken meerwaarde aan het project kan toevoegen. Daarbij spelen de 
volgende aandachtspunten een rol:
 Is er sprake van heldere en gemeenschappelijke doelstellingen bij de gemeente en private 

partijen?
 Is er een politiek draagvlak? 
 Heeft de gemeente geld (publieke middelen) beschikbaar voor realisatie?
 Is er uitzicht op meerwaarde en efficiencywinst als het project in samenwerking met private 

partijen wordt uitgevoerd?
 Is er sprake van overdraagbaarheid van risico’s naar de private sector?
 Is er grondpositie en/of concrete interesse bij private partijen?
 In welk stadium verkeert het project, en zijn projectdoelen en –contouren voldoende duidelijk?

Per project moet tevens worden bekeken wat de meest geschikte samenwerkingsvorm is en welke 
afspraken daaraan ten grondslag moeten liggen.
De taken, verantwoordelijkheden en risico’s kunnen op allerlei verschillende manieren worden 
verdeeld tussen de betrokken partijen. Per PPS-project zal moeten worden vastgelegd wat de 
inbreng van iedere partij is. Uitgangspunt daarbij is altijd dat elke partij datgene inbrengt waar hij het 
beste in is, zodat maximaal geprofiteerd wordt van elkaars deskundigheid. De inbreng van de 
gemeente zal vooral vanuit haar publieke rol/taak bestaan.  

7.3 Vormen samenwerking

De belangrijkste vormen van samenwerking zijn:
 Bouwclaimmodel

Hierbij draagt de private partij de door hem verworven grond tegen vergoeding over aan de 
gemeente, in ruil voor een bouwclaim;

 Joint venturemodel
Gemeente en private partij maken samen afspraken, gericht op het gezamenlijk verwerven, 
bouw en woonrijp maken en uitgeven van gronden;

 Concessiemodel
De gemeente beperkt zich hierbij tot het stellen van randvoorwaarden en eisen aan de private 
partij die de ontwikkeling van de locatie ter hand neemt.

Naast bovengenoemde vormen kennen we nog de van oudsher gebruikte modellen van volledige 
private en volledige publiekrechtelijke grondexploitaties. In bijlage H wordt in een matrix beschreven 
welke taken door wie worden uitgevoerd bij de verschillende vormen van samenwerking. 
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Uit de doelstellingen van het grondbeleid kan worden geconcludeerd dat in zijn algemeenheid de 
gemeente een grote zeggenschap wil hebben om de doelstellingen te bereiken, een klein risico wil 
lopen en een hoog rendement op ontwikkelingen wil realiseren. Het mag duidelijk zijn dat bij 
samenwerking met marktpartijen deze drie niet altijd samen gaan. Een goede afweging en 
beoordeling van de meerwaarde van samenwerking en risicospreiding is dan ook van groot belang.

Evaluatie 
De Gemeente Hardenberg heeft in de afgelopen jaren meermalen de samenwerking met 
marktpartijen gezocht voor de realisatie van ruimtelijke projecten. Zo heeft de gemeente voor de 
ontwikkeling van het centrumplan Dedemsvaart afspraken gemaakt met een ontwikkelaar. 
Daarnaast heeft de gemeente meerdere bouwclaims afgesproken welke zijn vastgelegd in 
bouwclaimovereenkomsten. De ervaring leert dat de gemeente zich met deze overeenkomsten te 
vast heeft gelegd en hiermee onvoldoende vrijheid heeft in de toewijzing/verkoop van 
woningbouwkavels (bijvoorbeeld in de woningbouwplannen Garstlanden II/III en Bransveen).

Beleid 2015-2019
Voor elk nieuw op te starten project waarin wordt samengewerkt met marktpartijen wordt een
integrale ontwikkelingsstrategie worden opgesteld waarbij de vormen van eventuele 
samenwerking worden verkend en waarbij tevens de juridische houdbaarheid en toets aan 
Europese wet- en regelgeving vast onderdeel zijn. Uitgangspunt hierbij is dat na selectie van een 
marktpartij een intentieovereenkomst wordt gesloten die opgevolgd kan worden door een 
samenwerkingsovereenkomst in de vorm van bijvoorbeeld een anterieure- of posterieure 
overeenkomst. In specifieke gevallen kan de gemeente besluiten tot het aangaan van een PPS en 
een bouwclaimovereenkomst.

Uitwerking college
Het College is in beginsel bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten voor zover deze vallen 
binnen een door de Raad vastgestelde grondexploitatie.
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8 Aanbesteding en staatssteun

8.1 Inleiding

De Europese gemeenschap heeft in haar verdrag opgenomen dat er gestreefd moet worden naar één 
Europese markt. Binnen die markt moet de concurrentiepositie van alle deelnemers aan die markt 
gelijkwaardig zijn. Alle activiteiten binnen de grondexploitatie, zoals de aanbesteding van werken en 
ook de prijsvorming van gronden moeten op de Europese regelgeving getoetst worden.

De afgelopen jaren is vooral door de jurisprudentie omtrent de landelijke, maar vooral de Europese 
wet- en regelgeving, duidelijk geworden dat gemeenten voor wat betreft het grondbeleid, bij 
aanbestedingen en staatssteun met name in samenwerkingsconstructies, te maken hebben met 
steeds complexer wordende richtlijnen en condities. 
  
De Europese regelgeving speelt in toenemende mate een rol bij het grondbeleid dat overheden 
mogen voeren. Europa kent onder andere regelgeving op het gebied van staatssteun, aanbesteding 
en transparantie. 

8.2 Aanbesteding

De gemeente is niet vrij om overheidsopdrachten te gunnen aan een opdrachtnemer naar eigen 
keuze. Deze vrijheid wordt beperkt door Europese regelgeving (Europese aanbestedingsrichtlijnen) 
en door nationale wetgeving.

De Aanbestedingswet is per 1 april 2013 in werking getreden
Deze wet moet meer ondernemers een eerlijke kans geven op een overheidsopdracht. De
maatregelen uit de wet moeten leiden tot:
 meer toegang en kansen voor het midden- en kleinbedrijf;
 transparantie van inkoopbeleid van de overheid;
 effectiviteit;
 minder (administratieve) lasten voor ondernemers bij aanbestedingsprocedures;
 ruimte voor maatwerk voor aanbestedende diensten;
 bevordering innovatie;
 een meer uniforme aanbestedingspraktijk;
 een eenvoudigere afhandeling van klachten.

Een opdracht kan in percelen verdeeld worden. De opgetelde waarde van de individuele percelen 
bepaalt of een opdracht Europees moet worden aanbesteed. Door het verdelen van de opdracht in 
percelen, kunnen een of meerdere percelen van de Europese aanbestedingsplicht worden
uitgezonderd. Bij diensten mag afgezien worden van aanbesteding van elk perceel dat een waarde 
heeft van minder dan € 80.000,--. Voor werken geldt hetzelfde bij een waarde van minder dan                  
€ 1.000.000,--. Dit geldt alleen voor zover het totale bedrag van deze uitgezonderde percelen niet 
meer bedraagt dan twintig procent van de waarde van de totale opdracht. Een essentiële voorwaarde 
voor het toepassen van de percelenregeling is dat de percelen gelijktijdig op de markt worden gezet.

Ook voor de wijze waarop de gemeente haar marktpartijen voor gronduitgifte/ voor ontwikkelingen 
selecteert valt onder het aanbestedingsrecht.

Beroep op zelfrealisatierecht
Indien een particuliere grondeigenaar werken op zijn grond zelf wil realiseren wordt een beroep op 
het zelfrealisatierecht gedaan. Indien de door de particulier uit te voeren werken (Europees) 
aanbestedingsplichtig zijn, moet de gemeente toezien op de naleving van de aanbestedingsplicht. De 
Wro biedt de gemeente de mogelijkheid om eisen op te nemen in anterieure overeenkomst danwel 
in een exploitatieplan voor het aanbesteden van de in het exploitatieplan voorziene werken en 
werkzaamheden.
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Evaluatie 
Per (soort) gronduitgifte of ontwikkeling is beoordeeld op welke wijze invulling aan de algemene 
beginselen als bedoeld in de aanbestedingswet moest worden gegeven. Voor particuliere kavels 
woningbouw wordt als er meer belangstellenden zijn dan dat er kavels worden aangeboden geloot. In 
andere gevallen wordt een andere vorm van transparante marktselectie gekozen, of een 
aanbestedingsprocedure gevolgd.

Beleid 2015-2019
Publieke werken worden conform het aanbestedingsbeleid van de gemeente Hardenberg en de 
Europese aanbestedingsrichtlijnen aanbesteed.
De gemeente Hardenberg heeft in haar nota inkoop- en  aanbestedingsbeleid aangegeven dat zij 
de uitgezonderde percelen volgens de interne inkooprichtlijnen kunnen gunnen. Omdat deze 
regeling kansen biedt voor regionale/lokale ondernemers zal de gemeente Hardenberg bij 
Europese aanbestedingen altijd onderzoeken of het mogelijk is de percelenregeling toe
te passen.  De keuze van marktpartijen geschiedt met inachtneming van de nationale en 
Europese regelgeving, algemene beginselen van behoorlijk bestuur en voorts transparant, 
openbaar en non-discriminatoir, waarbij uitgegaan wordt van een transparant 
gronduitgiftebeleid.

Uitwerking College
De Raad controleert het College op de naleving van de aanbestedingsbeleidsregels en de algemene 
beginselen van het EG- Verdrag en ziet er op toe dat het College opereert binnen de Europese 
regelgeving. Het college voert de aanbesteding uit. 

8.3 Staatssteun

Definitie Staatsteun
Van staatssteun is sprake indien de begunstigde onderneming een economisch voordeel ontvangt dat 
zij onder normale marktvoorwaarden niet zou hebben verkregen. Dit houdt onder meer in dat 
overheden gronden en gebouwen niet mogen verkopen voordat een openbare biedprocedure heeft 
plaatsgevonden of voordat een onafhankelijke deskundige de waarde heeft bepaald en vervolgens de 
grond tegen ten minste het getaxeerde bedrag wordt verkocht. Indien geen van beide voorschriften 
wordt opgevolgd, is sprake van een steun vermoeden. De transactie zou dan vooraf moeten worden 
aangemeld bij de Europese Commissie. Indien een dergelijke transactie niet wordt aangemeld, 
bestaat het risico dat er een klacht wordt ingediend bij de Europese Commissie. Het risico van 
staatssteun is niet beperkt tot gronduitgifte. Ook bij verwerving van gronden, bouw- en woonrijp 
maken etc. geldt dat er marktconform gewerkt moet worden. 
Het verbod tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun ligt in het EG-Verdrag. Steunmaatregelen 
kunnen zeer divers van aard zijn. Het kan gaan om verstrekte financiële bijdragen en bijdragen in 
natura, maar ook kan er sprake zijn van een steunmaatregel bij de verkoop van gronden voor een 
lagere dan marktconforme prijs. 

Geoorloofde staatsteun 
Niet alle steunmaatregelen zijn ongeoorloofd. Zo bestaan er in Europees verband 
vrijstellingsregelingen, waardoor bepaalde vormen van steun als geoorloofd worden aangemerkt. 
Ook bestaat er een drempelwaarde waaronder geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Voor 
het grondbeleid is op de volgende twee onderwerpen de relatie met staatssteun van belang: 
 de verstrekking van financiële bijdragen aan derde realisatoren, ingeval er sprake is van een 

tekortlocatie;
 de aan- en verkoop van gronden/opstallen.
Voor mogelijke staatssteunelementen bij grondtransacties is sprake van een specifieke Europese 
regeling. Uitgangspunt daarbij is dat de verkoop van grond dient te geschieden tegen marktwaarde. 
Van verkoop tegen marktwaarde is in elk geval sprake bij de verkoop van gronden op basis van een 
open en onvoorwaardelijke biedingsprocedure. Indien de verkoop plaatsvindt zonder 
biedingsprocedure, geldt dat er geen sprake is van staatssteun indien de verkoopprijs ten minste 
gelijk is aan de (via onafhankelijke taxatie verkregen) objectieve marktwaarde. 
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Mededeling staatsteun
De Europese Commissie heeft een “Mededeling betreffende staatssteun elementen bij de verkoop 
van gronden en gebouwen door openbare instanties” gedaan, waarin staat  aangegeven welke vorm 
van staatssteun bij de aan- en verkoop van gronden al dan niet zijn toegestaan. De mededeling geeft 
de procedures weer waarmee de verkoop van gronden en gebouwen kan plaatsvinden zodat 
(ongeoorloofde) staatssteun vanzelf is uitgesloten. Het betreft aan-  en verkoop via een 
onvoorwaardelijke biedprocedure, en de procedure van verkoop zonder onvoorwaardelijke 
biedprocedure. Bij deze laatste procedure wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld die een 
taxatie gaat uitvoeren. 

Staatsteun bij PPS-vormen
Ruimtelijke ontwikkelingen vinden steeds meer plaats op basis van samenwerking tussen publieke en 
private partijen. Ter uitvoering hiervan worden verschillende contracten gesloten waarbij financiële 
afspraken worden gemaakt in zeer uiteenlopende vormen. Wanneer een gemeente een ontwikkelaar 
of corporatie selecteert voor de project- of locatieontwikkeling door het verstrekken van gunstige 
financiële voorwaarden, zoals subsidies of door middel van gunstige gronduitgifte, infrastructurele 
voorzieningen of andere gunstige voorwaarden die op geld waardeerbaar zijn, kan dit als een 
concurrentieverstorende activiteit aangemerkt worden. Verkoop van grond tegen een niet 
marktconforme prijs brengt bijvoorbeeld het risico met zich mee, dat het door de gemeente 
verstrekte financiële voordeel al snel als ongeoorloofde staatssteun kan worden gekwalificeerd.
Bij elke pps-vorm kunnen er aspecten van ongeoorloofde staatsteun bestaan, in de vorm van
bijvoorbeeld:
 aankoop van gronden door de gemeente boven de marktwaarde;
 verkoop van bouwgrond onder de marktwaarde;
 vragen van een te lage exploitatiebijdrage;
 financieringen tegen niet-marktconforme condities
De Europese Commissie kent maar één sanctie als staatssteun onterecht verleend is: de steun zal 
moeten worden teruggevorderd. Politiek-bestuurlijk en publicitair is dit ongewenst. 

Jurisprudentie
Op 23 januari 2013 heeft de Europese Commissie uitspraak gedaan in de casus waarin de 
projectontwikkelaar Schouten-de Jong Bouwfonds in strijd met de EU-staatsteunregels steun kreeg 
van een publiek-privaat partnerschap (“PPP”), bestaande uit de Nederlandse gemeente 
Leidschendam-Voorburg en SJB. De grondprijs en grondexploitatiebijdragen werden 
overeengekomen in 2004, maar kwamen door vertraging en de krimpende woningmarkt onder druk 
te staan. Hierop werd de overeengekomen verkoopprijs voor bouwgronden verlaagd en 
overeengekomen bijdragen voor SJB kwijtgescholden voor een bedrag van 6,9 miljoen euro.
Volgens de Commissie leverde deze maatregel het bouwfonds een duidelijk economisch voordeel op 
ten opzichte van zijn concurrenten. Door de maatregelen nam de gemeente het risico van een 
krimpende woningmarkt over, terwijl volgens de Commissie het bouwfonds dit risico had moeten 
dragen. De concurrentiepositie van SJB werd hierdoor versterkt ten opzichte van andere 
projectontwikkelaars, die ook te maken hadden met een krimpende markt. Om de 
concurrentieverstoring weg te nemen, die de onverenigbare staatssteun met zich meebracht, moet 
het bouwfonds de steun nu met rente terugbetalen.

Leerpunten:
 politiek verantwoorde besluitvorming zoals door gemeenteraden is onderworpen aan de

staatssteunregels;
 de economische gevolgen van de bouwcrisis moeten door de bouwondernemers worden 

gedragen en niet door lokale overheden; met andere woorden ook de overheid moet zich als 
marktpartij gedragen en dat betekent geen prestatie leveren zonder dat daar een 
tegenprestatie tegenover staat;

 verlaging door gemeenten van afgesproken grondprijzen werkt niet als losstaande oplossing 
voor de huidige problemen in de bouwsector; lokale overheden zullen samen met 
marktpartijen moeten zoeken naar oplossingen voor de negatieve gevolgen van de crisis, 
niet op kosten van de belastingbetalers en evenmin ten koste van concurrenten;
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 indien de overheid (toch) overweegt om afgesproken grondprijzen te verlagen in het licht 
van gewijzigde marktomstandigheden dan kan zij de positieve gevolgen daarvan niet 
voorbehouden aan enkele partijen maar moeten deze alle contractpartijen ten goede 
kunnen komen; met andere woorden oplossingen moeten gezocht worden binnen de kaders 
van het staatssteunrecht;

 private partijen die zaken doen met overheden doen er verstandig aan zelfstandig na te gaan 
of zij daarbij handelen in overeenstemming met de staatssteunregels; zij kunnen er niet 
zonder meer op vertrouwen dat zij niet op een later moment met een terugvordering 
geconfronteerd zullen worden wanneer deze regels overtreden blijken te zijn.

Evaluatie 
Het handelen van de gemeente was en is er op gericht om noch contractpartners noch 
grondafnemers financieel te bevoordelen.
De Gemeente Hardenberg werkt met een jaarlijkse Grondprijsbrief.  Steeds vaker zijn taxaties 
uitgevoerd. 

Beleid 2015-2019
De gemeente Hardenberg gaat bij de aan- en verkoop van onroerende zaken uit van 
marktconforme prijzen en condities. In voorkomende gevallen worden opstallen getaxeerd door 
een onafhankelijke deskundige. In geval van het sluiten van overeenkomsten zal marktselectie 
objectief en transparant plaatsvinden, en zullen de condities voor samenwerking berusten op de 
gangbare wet- en regelgeving.

Uitwerking College
De Raad controleert het College op de naleving van de regels met betrekking tot staatssteun.
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9 Kostenverhaal en Planschade

9.1 Inleiding

Het verhaal van kosten voor het in exploitatie brengen van gronden (kosten van openbare 
voorzieningen, plankosten e.d.) geschiedt in hoofdlijnen op drie manieren:

 Door verkoop van bouwgrond; de kosten voor de aanleg en inrichting van het openbaar 
gebied zijn/worden gedekt uit de opbrengst van verkoop van bouwgrond (actief 
grondbeleid). Beschreven in hoofdstuk 6.

In gevallen waar geen sprake is van volledig actief grondbeleid, zal de gemeente de door 
haar gemaakte kosten verhalen door:

 Privaatrechtelijke overeenkomsten: een tussen de gemeente en private partij op basis van 
wilsovereenstemming gesloten overeenkomst;

 Publiekrechtelijk kostenverhaal op basis van afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening 
(Grondexploitatie).

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het laatste; het publiekrechtelijk kostenverhaal op basis van 
afdeling 6.4 van de Wro. Tevens zal in dit hoofdstuk worden ingegaan op het verhalen of doorleggen 
van kosten voor planschade.

9.2 Afdeling 6.4 Wro (Grondexploitatie)

Het wettelijke kader.
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) staat beschreven dat de gemeente bij particuliere 
ontwikkelingen vooraf duidelijkheid dient te verschaffen over de kosten die de gemeente in rekening 
wenst te brengen bij partijen die zelfstandig willen ontwikkelen. In de  wettelijke regeling wordt 
nadrukkelijk de ontwikkeling zelf voorop gezet, ook indien andere partijen dan de gemeente de 
ontwikkeling realiseren. De gemeente is hierbij verplicht de afdwingbare kosten te verhalen op de 
realisator. 

Evaluatie 
In de gemeente Hardenberg is voor zover mogelijk getracht de kosten te verhalen via gronduitgifte. 
Hiervoor zijn actief gronden verworven, of indien er sprake was van particulier grondbezit, zijn er 
bouwclaimovereenkomsten gesloten. Indien de grondeigenaar wilde overgaan tot zelfrealisatie is de 
gemeente Hardenberg overgegaan tot het sluiten van een exploitatieovereenkomst op grond van de 
Exploitatieverordening. De Wro biedt goede mogelijkheden tot kostenverhaal.

Beleid 2015-2019
De gemeente Hardenberg heeft de voorkeur voor het verhalen van publiekrechtelijke kosten via
privaatrechtelijke afspraken, vooraf door het sluiten van een zogenaamde anterieure 
overeenkomst. Als dit niet lukt, zal de gemeente publiekrechtelijk kosten – op basis van het 
exploitatieplan – maximaal proberen te verhalen bij partijen waarmee niet gecontracteerd is. 
Exploitatieplannen dienen jaarlijks te worden herzien en in procedure gebracht, tenzij er sprake 
is van niet structurele wijzigingen. Voor overeenkomsten over samenwerking en kostenverhaal 
zijn diverse modellen beschikbaar.

Uitwerking College
Het College is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot  de
grondexploitatie. Hierbij geldt dat maximaal ingezet zal worden op de mogelijkheden die de afdeling 
Grondexploitatie van de Wro biedt. Dit alles binnen de kaders van de vooraf door de gemeenteraad 
vastgestelde exploitatie. 

De belangrijkste punten van de afdeling Grondexploitatie zijn in bijlage I beschreven. 
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9.3 Planschade

Inleiding
Het verhalen of doorleggen van kosten voor planschade als gevolg van een wijziging van de 
bestemming (ex artikel 6.1 van de Wro), kan gezien worden als verlengstuk van het hiervoor 
beschreven kostenverhaal. Ook hier heeft zowel de jurisprudentie als de Wro helderheid geboden in 
welke mate de gemeente planschades kan doorleggen naar particuliere grondexploitanten. Naast het 
sluiten van een planschadeverhaalsovereenkomst met de initiatiefnemer is het op basis van de Wro 
mogelijk om planschadekosten op te nemen in een exploitatieplan en een te sluiten overeenkomst.

Evaluatie 
De gemeente Hardenberg maakt gebruik van de wettelijke mogelijkheden tot verhaal van planschade 
door met de initiatiefnemer van een planologische medewerking (bestemmingsplan of projectbesluit) 
in principe een overeenkomst tot het verhaal van kosten van planschade te sluiten. 

Beleid 2015-2019
De gemeente Hardenberg zal, in geval van een particulier initiatief, een overeenkomst tot het 
verhaal van planschade sluiten, dan wel de planschade opnemen in een exploitatieplan.
Bij middelgrote en grote nieuwe ruimtelijke initiatieven vindt een planschade-risicoanalyse 
plaats. Indien blijkt dat er sprake is van planschade, zullen de kosten bij de verzoeker van de 
planologische medewerking, in rekening worden gebracht.

Uitwerking College 
Het college van burgemeester en wethouders kan op basis van artikel 160 lid 1 sub e van de 
Gemeentewet met een initiatiefnemer afspraken vastleggen in een planschadeovereenkomst.
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10 Financieel beleid, kaders, doelstelling en management

10.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de financiële doelstellingen en kaders van het Hardenbergse grondbeleid.
Het gaat met name om:

 De kaders voor winst- en verliesnemingen
 De wijze van financiële rapportage over grondexploitatie en projecten
 Autorisatie van grondexploitatiebudgetten en projectensturing 

 De keuze om vanaf 2015 te werken met een nieuwe methode voor risicobeheersing en 
bepaling van het benodigde weerstandsvermogen voor de Grondexploitatie

10.2 Planning & Control instrumentarium

Het (her)inrichten van locaties vraagt in alle stadia van ontwikkeling een goed financieel inzicht en 
financieel beheer. Het bouwwerk van een goed financieel beheer staat of valt met het hebben, 
naleven en verantwoorden van de met elkaar afgesproken spelregels. Daarnaast is een adequate 
planning- en controlecyclus essentieel.

10.2.1 Exploitatieopzetten

De ontwikkeling van een grondexploitatie gaat in fasen:
 initiatief (ideevorming, vooronderzoek, overleg);
 haalbaarheidsonderzoeken (stedenbouw, milieu, ecologie, archeologie, geodesie);
 voorbereidingen (nadere onderzoeken, grondverwerving, civieltechnische bestekken);
 uitvoering/realisatie (bouw- en woonrijp maken van gronduitgifte);
 jaarlijkse actualisatie;
 nazorg en overdracht aan beheer.

In elke fase is sturing en verantwoording nodig en mogelijk. Zie het onderstaande schema.

De ontwikkeling van een grondexploitatie gaat in fasen. Er is een tweetal typen grondexploitaties te 
onderscheiden. De nog niet in exploitatie genomen gronden (Niegg) en de in exploitatie genomen 



Nota Grondbeleid 2015 – 2019                       Grondgedachte gemeente Hardenberg 37

gronden (Iegg). Bij de Niegg is het vervaardigingsproces, de inhoudelijke uitvoering van het plan, nog 
niet gestart. Het gaat hier als het ware om potentiële ontwikkelingsgronden. Er is sprake van een in 
exploitatie genomen grondexploitatie wanneer een aanvang wordt genomen met de feitelijke 
aanbesteding van een werk óf wanneer wordt overgegaan tot het aangaan van overeenkomsten in de 
sfeer van verkoop of overdracht van gronden. Dit laatste zal in de gemeente Hardenberg doorgaans 
het geval zijn. Bij Nieggronden wordt geen grondexploitatie opgesteld, hooguit een 
haalbaarheidsanalyse om een aankoop te kunnen toetsen.

10.2.3. Werkwijze bij omvangrijke grondexploitaties

Voorafgaand aan de vaststelling van een omvangrijke grondexploitatie zal er een 
voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld moeten worden door de raad voor de kosten inzake de 
voorbereiding van een eventueel in ontwikkeling te nemen plan. Dit krediet wordt bepaald op basis 
van een grofmazig ontwikkelingsprogramma en behelst zowel de interne als externe 
(onderzoeks)kosten, zoals verwoord in een zogenaamde startnotitie. In de startnotitie wordt 
gerapporteerd over:

 beschrijving van het ontwikkelingsgebied;
 het gewenste programma;
 ruimtelijke en stedenbouwkundige aspecten;
 de economische uitvoerbaarheid (doorkijk naar de kosten en opbrengsten);
 de wijze waarop over de ontwikkeling met belanghebbenden wordt gecommuniceerd;
 de planning;
 de projectorganisatie en separaat een begroting van de voorbereidingskosten. 

Zolang een complex nog niet in exploitatie is genomen, en dus ook nog geen grondexploitatie door 
de raad is vastgesteld, worden de uitgaven bekostigd uit een voorbereidingskrediet plankosten of uit 
het werkkapitaal plan en onderzoekskosten. Wanneer het tot daadwerkelijke ontwikkeling komt, 
worden de tot dan gemaakte voorbereidingskosten meegenomen in de grondexploitatie. Wanneer er 
geen ontwikkeling tot stand komt, zal het bedrag aan werkkapitaal plan en onderzoekskosten 
worden apart verantwoord in de jaarrekening en nota grondexploitatie. 

Wanneer het gaat om particuliere ontwikkelingen en publiekrechtelijk kostenverhaal noodzakelijk is, 
wordt ingevolge de Wet ruimtelijke ordening een gemeentelijk exploitatieplan opgesteld op basis 
waarvan de ontwikkelaar dient bij te dragen in de exploitatie (zie hoofdstuk 9). Het exploitatieplan 
moet gelijktijdig met het bestemmingsplan of projectbesluit voor de locatie worden vastgesteld. Voor 
Niegg-complexen wordt de inbrengwaarde van de grond vastgesteld op het moment dat voor deze 
gronden een ontwikkelingsplan ontstaat.  

10.2.4 Herziening exploitaties 

Grondexploitaties kennen vaak een langjarige looptijd welke over het algemeen gerelateerd is aan de 
planperiode van het bestemmingsplan. Hierbij kenmerken grondexploitaties zich door 
voortschrijdende planinzichten en aanpassingen. Immers bij de eerste ideevorming zijn de contouren 
minder scherp dan op het moment dat een bestek voor de uitvoering van een plan wordt gemaakt. Er 
zullen dan ook periodiek bijstellingen op eerdere besluit- of planvorming aan de orde zijn. Het 
aanpassen van de uitgangspunten, bijvoorbeeld aantal woningen of kwaliteitsniveau van een plan, 
heeft vaak direct financiële consequenties. Voor een transparante sturing en besluitvorming is het 
van belang dat het voor partijen helder is wat de oorspronkelijke uitgangspunten en 
randvoorwaarden zijn voor de uitvoering van een plan en welke mutaties hierop, in de tijd, 
plaatsvinden. Bij elke ontwikkeling, of deze nu in exploitatie is of niet, zal dan ook duidelijk moeten 
zijn welke uitgangspunten zijn vastgesteld in de sfeer van programma (wat te realiseren), planning
(welke stappen in proces en looptijd), financiële kaders en informatievoorziening. De 
grondexploitaties moeten periodiek financieel en inhoudelijk worden herzien. Herziening vindt 
formeel plaats, voorafgaand aan de opmaak van de jaarrekening en/of bij het opstellen van de nota 
grondexploitatie. Bij deze herziening wordt gerapporteerd over de inhoudelijke en financiële 
afwijkingen dan wel aanpassingen op het plan ten opzichte van de voorgaande verantwoording.
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Herziening exploitatieplannen:
In dit kader is in de nieuwe grondexploitatiewet ook bepaald dat als zodanig vastgestelde 
exploitatieplannen jaarlijks herzien moeten worden. Als bij een herziening het exploitatieplan alleen 
op ondergeschikte punten wordt aangepast, is er geen procedure en geen mogelijkheid tot beroep. 
Voor de Niegg-complexen kan rapportage uiteraard niet plaatsvinden op basis van een vastgestelde 
exploitatieopzet. In dit geval wordt gerapporteerd over de voortgang van het plan en de ontwikkeling 
van de boekwaarde van het plan. Uiteraard geldt een actieve informatieplicht wanneer tussen de 
voorgestelde momenten wezenlijke afwijkingen of (voorgestelde) planwijzigingen aan de orde zijn. 

10.2.5 Resultaten

De gemeente volgt de op haar van toepassing zijnde verslaggevingsregels, de regels die het rijk heeft 
opgesteld ten aanzien van jaarrekening en begroting. Deze regels zijn vastgelegd in het Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV) en is de gemeente verplicht deze regels te hanteren. Dit houdt 
onder meer in dat zij het voorzichtigheids- en realisatieprincipe hanteert waar het gaat om winsten en 
verliezen.  

Winstneming  
Per 1 januari 2012 is een zgn. stelselwijziging voor de Hardenbergse grondexploitaties ingevoerd. Per 
die datum worden alle kosten die verband houden met aan te leggen hoofdstructuur en eerste aanleg 
van riolering niet langer in de grondexploitatie verantwoord maar binnen de Algemene Dienst als 
investering geactiveerd. De stelselwijziging is met terugwerkende kracht ingevoerd, waarmee de 
genoemde kosten vanaf 2003 uit de grondexploitaties zijn genomen en geactiveerd.

Door het activeren van kosten werden de exploitatiesaldi van de verschillende complexen positiever 
en is besloten tot een andere wijze van (tussentijdse) winstnemingen. In overleg met Deloitte 
accountancy is de spelregel voor het tussentijds nemen van winsten geformuleerd. Tussentijdse 
winstnemingen zijn toegestaan bij complexen die een negatieve boekwaarde kennen (d.i.: er is 
binnen het complex meer ontvangen dan uitgegeven), en waarbij de werkelijke nog te maken kosten 
de negatieve boekwaarde niet overschrijden.

Bij de opmaak van de jaarrekening wordt aan de hand van deze regel op complexniveau bezien waar 
en tot welk bedrag tussentijdse winstnemingen mogelijk zijn.

Verliezen  
Wanneer sprake is van geprognosticeerde verliezen geldt dat hiervoor een voorziening moet worden 
gevormd op het moment dat deze voorzienbaar zijn en ook onafwendbaar. Een dergelijke 
voorziening is niet statisch en zal jaarlijks dan wel bij aanpassing van de planuitkomsten om 
herziening vragen. De voorziening moet gelijk zijn aan het negatieve resultaat van de 
grondexploitatie van het betreffende complex.  

10.2.6 Informatievoorziening en verantwoording  

Inherent aan grondexploitaties en meer specifiek aan het voeren van een actieve grondpolitiek is een 
adequate informatievoorziening van belang. Er is immers veel geld gemoeid met deze activiteiten en 
de risico’s zijn vaak navenant. Bovendien zal door een adequate informatievoorziening actieve sturing 
op risico’s, planning en realisatie kunnen plaatsvinden. De informatievoorziening vindt op 
verschillende niveaus plaats. Binnen de planning & control cyclus is sprake van een wisselwerking 
tussen de jaarrekening, de jaarlijkse Nota Grondexploitatie, nieuwe plannen en de herziening van de 
grondexploitaties. De mate van diepgang in de rapportage is mede afhankelijk van de 
informatiebehoefte van de ontvanger. Voor het afleggen van verantwoording gelden de volgende 
uitgangspunten: 

 De verantwoording vindt juist, volledig en tijdig plaats;
 bijstellingen in grondexploitaties die het gevolg van zijn van een gewijzigde 

planuitvoering of planopzet moeten duidelijk inzichtelijk worden gemaakt qua 
(financiële) effecten. Anticiperen op dergelijke wijzigingen is pas aan de orde indien 
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deze bestuurlijk geautoriseerd zijn. 

De grondexploitatie kent 2 belangrijke vaste bestuurlijke informatiemomenten:
 bij de jaarrekening. Hierbij worden in ieder geval de complexen met een negatief voorzien 

exploitatieresultaat geactualiseerd.
 bij de jaarlijkse Nota Grondexploitatie, die als onderdeel van de gemeentebegroting aan de 

raad wordt gepresenteerd.

Alle complexen worden geactualiseerd en er wordt een meerjarenperspectief geschetst van het 
verloop van de gemeentelijke grondexploitatie over de komende 4 jaren.

Indien noodzakelijk vindt tussentijdse informatieverstrekking plaats in de eerste en tweede 
Bestuursrapportages.

10.3 Wettelijk financieel kader gemeentelijk grondbeleid

De wetgever stelt eisen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) aan de wijze waarop 
gemeenten financiële gegevens dienen te presenteren en te verantwoorden. De in de BBV 
opgenomen eisen voor informatievoorziening en verantwoording zouden niet of nauwelijks mogen 
afwijken van het hierboven besproken planning & control instrumentarium, dat als belangrijkste doel 
heeft om een project financieel niet te laten ontsporen.  

Paragraaf grondbeleid
Artikel 16 van de BBV acht het wenselijk dat gemeenten met betrekking tot het te voeren 
grondbeleid in de begroting en jaarrekening een paragraaf Grondbeleid opnemen.  
In deze paragraaf dient inzicht te worden verstrekt  op (tenminste) de volgende punten: 

1. Een visie op het grondbeleid afgezet tegen de doelstellingen van overige programma’s, zoals 
bijvoorbeeld de Woonvisie en structuurvisie (zie paragraaf 3.4); 

2. de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; 
3. actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; 
4. onderbouwing van de eventueel geraamde winstneming; 
5. de beleidsuitgangspunten omtrent reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s.  

10.4 Risicomanagement

Bij aankoop van gronden en gebouwen, en het vervolgens bouwrijp maken van deze gronden, zijn 
grote (voor)investeringen gemoeid. Gelet op de omvang van de investeringen en de vaak lange 
looptijd van veel projecten kan de gemeente risico’s lopen in het Grondbedrijf. Denk hierbij aan 
vertraging in de uitvoering en/of afstel van beoogde doelstellingen van de gemeente waardoor de 
gemeente wordt geconfronteerd met hogere rentekosten en/of lagere opbrengsten. Een transparant 
beeld van de bedrijfsprocessen en de daaraan verbonden risico’s is onmiskenbaar voor de bestuurlijke 
sturing en besluitvorming op grondexploitaties. Om een juist inzicht te krijgen in de mogelijke risico’s 
binnen een project is het noodzakelijk om in alle projectfasen een systematische analyse plaats te 
doen vinden. Op deze wijze kunnen risico’s die gestelde projectdoelen kunnen bedreigen in een vroeg 
stadium worden onderkend. 

Hierdoor kunnen risico’s worden geëlimineerd, verkleind of beheerst. Uiteraard zullen vanuit een 
adequaat gevoerd risicomanagement ook de positieve variabelen binnen een project zoals win/win-
situaties beter inzichtelijk gemaakt en benut kunnen worden. Risicomanagement wordt daarmee 
tevens een continu en dynamisch proces. 

Voor het Hardenbergse grondbedrijf werken we gefaseerd toe naar een professioneel 
risicomanagement. Een van de kernbegrippen van risicomanagement is risicoanalyse. Voor een 
tweetal complexen (woningbouwlocatie Bransveen en bedrijventerrein Katingerveld) zijn inmiddels 
als pilot risicoanalyses uitgevoerd door middel van een Monte Carlosimulatie. 
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Daarbij zijn de vooraf onderkende planrisico’s geïnventariseerd en van een wegingsfactor voorzien. In 
de simulatie worden de verschillende risico’s met een kansberekening tot een zgn. risicoprofiel geleid, 
waardoor een duidelijk beeld ontstaat van de invloed van de mogelijke risico’s op de totaalresultaten 
van de grondexploitatie.

Op basis van het risicoprofiel kunnen vervolgens beheersmaatregelen worden genomen door het 
projectmanagement met als doel de risico’s zo veel als mogelijk te beperken en beheersen (zie ook 
figuur 1). 

Wij streven er naar om de risicoanalyses volledig te hebben uitgewerkt bij de Nota Grondexploitatie 
2016. 

Figuur 1: proces van risicomanagement

Methodiek Monte Carlo-analyse
Een grondexploitatie is een raming van de kosten en opbrengsten en de fasering van een
gebiedsontwikkeling. Dit gebeurt op basis van een ruimtelijk plan en de overige beschikbare
informatie. De grondexploitatie is de “expert judgement” van dat moment. Naarmate de tijd
verstrijkt en een plan verder uitgewerkt wordt, blijkt echter dat deze ramingen gaandeweg het
proces wijzigen. Dit kan komen door veranderingen op de woningmarkt, gestegen grondstofprijzen,
latere afzet van woningen dan geraamd etc. In een Monte Carlo-analyse worden zulke veranderingen
in wisselende samenstellingen gesimuleerd (scenario’s). In de Hardenbergse situatie gaan we uit van 
geclusterde risicoanalyses per soorten grondexploitaties voor woningbouw en voor de realisatie van 
bedrijventerreinen. 

10.4.1. Cashflowtoets 

Na de economische crisis zijn veel gemeenten voorzichtiger geworden in hun grondpolitiek. Zo ook 
de gemeente Hardenberg, die het actieve grondbeleid heeft genuanceerd naar een meer situationeel 
grondbeleid. Daarbij is het instrument cashflowtoets ingevoerd om vooraf te kunnen bepalen of een 
te plegen investering in grond (aankoop, bouwrijpmaken, plankosten) op korte termijn terug te 
verdienen is uit de verwachte opbrengsten uit grondverkopen. De cashflowtoets wordt opgemaakt 
wanneer de eerste contouren van het plangebied in een stedenbouwkundige opzet zichtbaar zijn. Op 
grond van kengetallen worden de kosten van de primaire investeringen inzichtelijk gemaakt. Het 
handelt daarbij om de kosten van de inbreng (aankoop) van de gronden, de te maken kosten voor het 
bouwrijpmaken en de te maken plankosten (als percentage van de kosten BRM). Deze kosten worden 
afgezet tegen de op korte termijn te verwachten verzekerde opbrengsten uit grondverkopen die zijn 
af te leiden uit overeenkomsten met ontwikkelaars of optiecontracten met particuliere afnemers. Bij 
een positief cashflowsaldo (=opbrengsten>kosten) wordt aan de raad toestemming gevraagd om de 
grondexploitatie te starten en hiervoor de in de cashflowtoets opgenomen kredieten voor de te 
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verrichten werkzaamheden beschikbaar te stellen. De formalisatie van de langs deze weg gestarte 
grondexploitatie heeft daarna zo spoedig mogelijk plaats via het vaststellen van een exploitatieopzet 
samen met het bestemmingsplan. Het werken met de cashflowtoets beperkt zich meestal tot de 
kleinere, overzichtelijke grondexploitaties.

10.5 Weerstandsvermogen en Reserve grondbedrijf

Grondexploitaties, waarbij de gemeente zelf bouw- en woonrijp maakt (actief sturend grondbeleid) 
zijn zodanig dynamisch, dat het inschatten, beoordelen en sturen op risico’s moet worden opgevat als 
een continue proces. Mede in het kader van de verantwoording en ter bepaling van de noodzakelijke 
omvang van het weerstandsvermogen zullen de risico’s in het meerjarenplan jaarlijks voor de 
oplevering van de jaarrekening worden herzien. 

Wanneer risico’s niet voorkomen kunnen worden zullen middelen binnen het Grondbedrijf of de 
gemeente beschikbaar moeten zijn waaruit de mogelijke financiële consequenties afgedekt kunnen 
worden.  

Het weerstandsvermogen bestaat uit de middelen die de gemeente beschikbaar heeft voor het 
afdekken van de (grondexploitatie-)risico’s. Dit weerstandsvermogen bestaat in eerste aanleg uit (een 
gedeelte van) de algemene reserve en de hieraan, middels besluitvorming, toe te voegen financiële 
resultaten van de lopende en toekomstige exploitaties. Op basis van jaarlijkse te herziene risico-
inschattingen van de verschillende exploitaties zal bepaald moeten worden welk vermogen 
aangehouden moet worden voor het afdekken van de risico’s. Wanneer het weerstandsvermogen 
niet toereikend is voor het afdekken van de onderkende risico’s, al dan niet rekening houdend met 
een bepaalde bandbreedte, zullen voorstellen worden gedaan voor het aanvullen van dit vermogen.  

10.5.1 Weerstandsvermogen Hardenberg: ARG als onderdeel van de Algemene Reserve.

Het weerstandsvermogen van de bouwgrondexploitatie werd in het verleden gevormd door de 
algemene reserve grondexploitatie (ARG), de bestemmingsreserve Plan- en onderzoekskosten en de 
getroffen voorzieningen. Het weerstandsvermogen dient voor het opvangen van onverwachte 
(uitvoerings-) risico’s en voor verwachte, maar niet kwantificeerbare verliezen. Voor de wenselijke 
omvang van het weerstandsvermogen zijn diverse factoren van belang, zoals de omvang van de 
geïnvesteerde bedragen (de boekwaarden), de looptijd van de exploitaties, de risico’s van prijs- en 
rentestijgingen voor de exploitatiekosten, prijsdalingen van de grondverkopen, tegenvallende 
subsidies en afzetstagnaties. Indien wordt samengewerkt met projectontwikkelaars is ook de 
(financiële) kwaliteit van de betreffende ontwikkelaar een risicofactor. Tenslotte is de mate waarin 
voornoemde risico’s zijn afgedekt een belangrijk element. Kortom er is een scala van factoren van 
belang, die zich niet allemaal laten vastleggen in concrete cijfers. 
In de Nota Grondexploitatie 2013 is de normatieve hoogte van de ARG opnieuw bepaald. Aanleiding 
daarvoor was de per 1 januari 2012 doorgevoerde stelselwijziging en het daaruit voortvloeiende 
gewijzigde risicoprofiel van de gemeentelijke grondexploitatie. Door het activeren van de kosten van 
de openbare ruimte zijn de risico’s die hiermee verband houden uit de grondexploitatie gelicht en bij 
de algemene dienst ondergebracht. 

Om het vernieuwde risicoprofiel van de grondexploitatie te bepalen is de volgende denklijn gevolgd:
Om de normatieve hoogte van de ARG te benaderen is de Hardenbergse grondexploitatie qua 
complexen in 3 groepen in te delen:

a. Complexen die ruim positief sluiten;
b. Complexen die krap boven of rond nul sluiten;
c. Complexen met een negatief resultaat.

In de huidige economische omstandigheden zorgen de afzetrisico’s van gronden voor de grootste 
onzekerheden. Hierop inhakend wordt voor de normatieve ARG  3 jaar vertragingsrente gehanteerd, 
toe te rekenen aan de categorieën complexen b en c.  Daarbij geldt in 2015 een renteniveau van 4%. 
.Tot slot hebben wij de vaste component voor de ARG gesteld op € 1,0 mln.
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Het bovenstaande leidt tot de volgende formule voor de normatieve omvang van de ARG: 

(1,04^3) = 12,4% boekwaarde negatieve en licht positieve complexen + € 1,0 mln.

De ARG beweegt zich dan binnen een bandbreedte. Van de complexen waarvan nu nog geen 
resultaat bekend is, kunnen die in theorie allen positief eindigen (= geen toerekening aan de ARG) of 
allen negatief eindigen (= toerekening van maximaal € 3,30 mln.)

Samenvattend ziet de normatieve ARG er als volgt uit:

Middeling van de minimum en maximumhoogtes geeft een normatieve gewenste ARG voor de 
Hardenbergse grondexploitaties van afgerond € 5 mln.

Met ingang van 2015 is de ARG als afzonderlijke entiteit opgeheven en onderdeel geworden van de 
Algemene Reserve (AR)van de gemeente. De reden hiervoor is dat het risicomanagement van de 
gemeente in een breder en meer integraal verband wordt beschouwd, met de activiteit 
bouwgrondexploitatie als belangrijk onderdeel. Een tweede argument komt voort uit de 
stelselwijziging die de verwevenheid tussen de bouwgrondexploitatie en de begroting verder heeft 
bevorderd, omdat de kosten van de openbare ruimte (hoofdstructuur en eerste aanleg riolering) 
binnen de algemene dienst worden geactiveerd.

De in de AR benodigde normatieve buffer voor het onderdeel bouwgrondexploitatie wordt jaarlijks 
aan de hand van hierboven uitgezette lijn bepaald. Zo blijft het zicht op het benodigd 
weerstandsvermogen voor de grondexploitatie bestaan en kan daarop worden gestuurd. 

10.6 Voorzieningen

Voorzieningen worden getroffen voor verwachte voorzienbare exploitatietekorten van 
verliesgevende complexen. Daarnaast kunnen voorzieningen worden getroffen voor de 
(gedeeltelijke) afwaardering van gronden naar acceptabele, markttechnisch verantwoorde 
boekwaarden. Aan getroffen Voorzieningen wordt jaarlijks rente toegevoegd.

10.7 De stelselwijziging

In de Crisisupdate Grondbedrijf 2012 zijn de financiële gevolgen van de economische en financiële 
crisis voor de grondexploitatie inzichtelijk gemaakt. Een van de gekozen oplossingsrichtingen betrof 
een zgn. stelselwijziging. Die houdt in, dat investeringen met een maatschappelijk nut (i.c. 
investeringen gedaan voor hoofdstructuur en eerste aanleg van riolering) niet langer ten laste van de 
grondexploitaties te brengen maar –met terugwerkende kracht tot 2003- te activeren binnen de 
Algemene Dienst. Concreet betekent dit dat investeringen in hoofdontsluitingswegen, lichtmasten en 
de kosten van riolering uit de grondexploitaties zijn gelichte nopgenomenzijn in de begroting van de 
Algemene Dienst. Op deze wijze nemen de geprognosticeerde verliezen op grondexploitaties af, 
waardoor getroffen Voorzieningen vrij vallen. Het activeren van de kosten openbare ruimte geeft 
voor de Algemene Dienst wel een structurele kapitaallast voor rente en afschrijvingen van ca 1,7 mln 
per jaar.
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Omdat exploitatiesaldi van grondexploitaties verbeterden zijn nieuwe spelregels voor het nemen van 
tussentijdse winsten geformuleerd. Onder specifieke voorwaarden kan jaarlijks op complexbasis 
worden bezien of er een tussentijdse winst genomen kan worden.

Beleid 2015-2019
Het financiële beleid zal moeten aansluiten bij de ambities en opgaven zoals deze bestaan op het 
terrein van het grondbeleid. Dit houdt in dat de gemeente een planning & control cyclus inricht 
die voldoet aan de eisen van actieve informatievoorziening en het afleggen van een adequate en 
tijdige verantwoording over de gedelegeerde bevoegdheden. De werking van dit 
instrumentarium zal onderwerp zijn van interne controle/audits. 

 Er bestaat tussentijds inzicht, door een periodieke herziening van de exploitaties, in de 
financiële en inhoudelijke ontwikkeling van de in exploitatie genomen plannen. Dit geldt 
ook voor de nog niet in exploitatie genomen plannen. Handelen binnen bestuurlijk 
vastgestelde inhoudelijke en financiële kaders staat hierbij voorop.

 De gemeente volgt in het grondbeleid de wettelijke kaders voor verslaggeving (BBV). 
Jaarlijks zal mede ter bepaling van een goed inzicht in de financiële positie actualisatie 
van het meerjarenperspectief inclusief winstneming, voorzieningen, risico’s en relatie 
met het weerstandsvermogen plaatsvinden op basis van een meerjarenperspectief 
Grondbedrijf.

 De gemeente staat, rekening houdend met de vertrouwelijkheid van gegevens, een 
tijdige en zo transparant mogelijke verantwoording en informatievoorziening voor. Deze 
informatievoorziening moet zijn toegesneden op de behoeften van de gebruikers.

 De gemeente voert een actief systeem van risicomanagement. Dit houdt in dat sprake is 
van een dynamisch systeem. In een project zal per projectfase een systematische 
risicoanalyse en sturing plaatsvinden. Op deze wijze kunnen risico’s die gestelde 
projectdoelen kunnen bedreigen in een vroeg stadium worden onderkend waardoor 
risico’s geëlimineerd, verkleind of beheerst kunnen worden.

 Het weerstandsvermogen moet passend zijn ten opzichte van de risico’s die worden 
gelopen bij de uitvoering van het grondbeleid.
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11 Projectmatig werken

Inleiding 
Grondbeleid gaat om keuzes maken. De gemeente moet zich steeds afvragen op welke wijze de 
gemeentelijke doelstellingen en ambities het beste kunnen worden verwezenlijkt. Dit geldt ook voor 
het door de gemeente Hardenberg te voeren situationele beleid. Ook op basis van dit beleid werkt de 
gemeente Hardenberg projectmatig.

Het projectmatig werken bestaat uit verschillende fasen: 
1. Projectopdracht die door opdrachtgever en –nemer wordt ondertekend. Wie doet wat en wat is 

het budget.
2. De initiatieffase is bedoeld om te onderzoeken of een project wel gestart moet worden.
3. De definitiefase is bedoeld om te onderzoeken wat het probleem is en welke randvoorwaarden 

gesteld kunnen worden aan de oplossing (relevante beleidsuitgangspunten en bestuurlijke 
besluiten).

4. De ontwerpfase brengt in beeld hoe de oplossing eruit kan zien, het ontwerp.
5. De voorbereidingsfase onderzoekt hoe en door wie de gewenste oplossing kan worden 

uitgevoerd of ingevoerd.
6. De realisatiefase is gericht op de uitvoering of invoering van de gekozen oplossing.
7. De exploitatie/beheerfase is gericht op onderhoud van de uitgevoerde oplossing.

Het belang van de fasering van een project is dat op een gestructureerde manier de juiste 
werkzaamheden op het juiste moment worden gedaan. Dit is te meer van belang als er in een project 
veel mensen en partijen moeten samenwerken. Veel projecten blijken te mislukken als mensen al 
bezig zijn met het bedenken van oplossingen terwijl anderen nog geen helder beeld hebben van het 
probleem. De aangedragen oplossing is dan al gauw de verkeerde.
De indeling in fasen geeft de mogelijkheid om het gewenste projectresultaat per fase concreter te 
maken. Een project begint met een ‘vaag’ idee. Iedere fase bouwt voort op de resultaten van de 
vorige fase. Per fase worden keuzes gemaakt en komt de oplossing dichterbij. 

Evaluatie
Binnen de afdeling Ruimtelijk Domein in zijn totaliteit maar met name binnen  het team projecten 
wordt projectmatig gewerkt. Met name de strategische projecten vragen om een gestructureerde 
aanpak om o.a. de risico’s van de verschillende projecten goed in beeld te hebben en te beheersen. 
Daarbij is het goed om langlopende projecten op te knippen in verschillende fasen. Dit komt de 
beheersbaarheid ten goede.  
Binnen het team projecten is doorlopend aandacht voor het standaardiseren van het proces gericht 
op de projecten. Een van de onderwerpen die veel aandacht krijgt is het risicomanagement. Om de 
verschillende risico’s in beeld te brengen en te analyseren worden verschillende methodes  
(bijvoorbeeld de Monte Carlo) gebruikt. Deze risico’s worden voorzien van beheersmaatregelen om 
deze risico’s te minimaliseren.
Duidelijk is dat projectmatig werken zorgt voor een gestructureerde aanpak van projecten en een 
juiste en tijdige inzet van mensen en middelen en het beter beheersen van risico’s.  Blijvende 
aandacht voor verbeteringen/veranderingen is daarbij noodzakelijk.

Beleid 2015-2019
De gemeente Hardenberg werkt projectmatig en zal dit blijven doen. Waarbij er voortdurend 
aandacht zal zijn voor verbeteringen en veranderingen.  
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12 Ontwikkelingen

Structuurvisie
Op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft de gemeente de wettelijke opgave om een 
structuurvisie op te stellen waarin de fysieke leefomgeving voor de gemeente als geheel of een deel 
van haar gebied wordt beschreven. Doordat eerst de nieuwe toekomstvisie moest worden 
vastgesteld, is het opstellen van een structuurvisie uitgesteld. Inmiddels is de nieuwe toekomstvisie 
vastgesteld en zal in 2015 de structuurvisie worden vorm gegeven.

Grondexploitatie en vennootschapsbelasting
Op basis van de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen zal naar 
verwachting per 1 januari 2016 de vrijstelling voor vennootschapsbelasting voor gemeenten komen te 
vervallen. Deze Wet is nog niet vastgesteld. De Wet is ter besluitvorming voorgelegd aan de Eerste 
Kamer. De Europese Commissie heeft bepaald dat gemeentelijke grondbedrijven vanaf 2016 net als 
bedrijven 25 procent vennootschapsbelasting moeten gaan betalen over hun eventuele winst. 
Volgens Brussel is nu sprake van oneerlijke concurrentie door gemeenten die actief zijn op de 
vastgoedmarkt ten opzichte van particuliere vastgoedondernemers. Commerciële activiteiten van 
overheden worden daarom op dezelfde manier belast als die van ondernemers. 

Wanneer de gemeente bouwgrond in exploitatie brengt is zij als ondernemer aan te merken. Voor de 
gronden waarvoor zij geen reëel en stellig voornemen tot ontwikkeling heeft en de overige gronden 
die buiten exploitatie worden gehouden geldt dit niet. De nog te beantwoorden principe vraag in 
hoeverre op voorhand verliesgevende grondexploitaties (bijvoorbeeld grootschalige 
bedrijventerreinen) VPB-plichtig, zijn zal in de loop van 2015 beantwoord moeten worden. 

Kortom, de mate waarin grondexploitatie als een ondernemingsactiviteit kan worden aangemerkt, 
zal sterk afhangen van de feitelijke werkzaamheden en de contractuele vormgeving van de 
samenwerking. Verwacht wordt dat er in veel gevallen sprake zal blijken te zijn van VPB-plicht. Een 
vervelende bijkomstigheid voor gemeente is de sterke waardedaling van grondposities. Bij aanvang 
van de belastingplicht dienen alle materiële activa, waaronder grond, op de fiscale openingsbalans te 
worden gewaardeerd op de marktwaarde van 1 januari 2016. De waardedaling tot 2016 wordt bij de 
uiteindelijke belastingplichtige niet in aanmerking genomen.

Een ander discussiepunt vormt de toerekening van kosten aan een VPB-plichtige grondexploitatie. 
Na de per 1 januari 2012 ingevoerde stelselwijziging voor de grondexploitatie zijn de kosten van de 
hoofdstructuur en eerste aanleg van riolering uit de grondexploitaties verwijderd en ter activering 
overgebracht naar Algemene Dienst.

Omgevingswet
Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer om te komen tot een Omgevingswet. 
Volgens planning zal deze wet in 2018 worden aangenomen. In de Omgevingswet zijn regels 
opgenomen omtrent grondexploitatie. Deze regels zijn grotendeels overgenomen uit de Wro. Het 
wetsvoorstel bevat echter ook een aantal inhoudelijke veranderingen die moeten zorgen voor een 
verbetering ten opzichte van de huidige regelgeving. In dit hoofdstuk staan in het kort de wijzigingen 
aangegeven.

 Integratie van het omgevingsrecht

Het exploitatieplan zal in de Omgevingswet als planvorm verdwijnen. De regeling van de 
grondexploitatie wordt geïntegreerd in het omgevingsplan, de omgevingsvergunning en het 
projectbesluit. Zo zullen exploitatieregels aan het omgevingsplan worden toegevoegd en 
exploitatievoorschriften aan de omgevingsvergunning. Dit zal zorgen voor een betere integratie 
tussen ruimtelijke ordening en grondexploitatie. Daarnaast zal dit leiden tot minder procedures en 
geen afstemmings- en coördinatieproblemen.
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 Meer flexibiliteit

Onder de Wro moet een exploitatieplan worden vastgesteld bij de herziening van een 
bestemmingsplan dat in een aangewezen bouwplan voorziet. Het wetsvoorstel voorziet in de 
mogelijkheid om exploitatieregels of exploitatievoorschriften op een later moment vast te stellen. Dit 
kan gebeuren op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een wijziging van een 
deel van het omgevingsplan vaststelt of op het moment dat een omgevingsvergunning voor een 
bouwactiviteit wordt aangevraagd. Meer flexibiliteit wordt tevens geboden doordat gemeenten 
kunnen afzien van een ruimtelijk besluit bij een exploitatietekort. De gemeente kan onder het 
wetsvoorstel niet gedwongen worden om een tekortplan vast te stellen.

 Versnelling van de procedures

De procedures zullen worden versneld door meer zekerheid te bieden over de kosten. Dit wordt 
bereikt door verschillende kostensoorten te schrappen die momenteel tot veel discussie leiden. Zo 
zullen de kostensoort (bovenplanse kosten) en de kostensoort (financiële bijdrage aan ruimtelijke 
ontwikkelingen) worden geschrapt. Gebleken is dat het merendeel van de onder deze kostensoorten 
geschaarde kosten betrekking hadden op bovenwijkse voorzieningen. Deze kosten blijven onder het 
wetsvoorstel verhaalbaar. Het schrappen van deze kostensoorten maakt de wetgeving eenvoudiger 
en kan tijdwinst opleveren bij onderhandelingen.

 Afname van de lasten

De lasten zullen onder het wetsvoorstel afnemen omdat er minder vaak exploitatieregels of 
exploitatievoorschriften nodig zullen zijn. Dit komt ten eerste doordat het hoofdstuk grondexploitatie 
in de Omgevingswet alleen toepasbaar is als er sprake is van een specifiek aangewezen kostensoort. 
Daarnaast zal het aantal gevallen waarin van exploitatieregels of exploitatievoorschriften kan worden 
afgezien worden uitgebreid en tenslotte biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid tot intrekking van 
exploitatieregels.
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Bijlage A:

Orgaan Taak Instrument

Gemeenteraad Kaders stellen Nota Grondbeleid

College van B&W Uitvoeren

Grondexploitaties, 

grondprijzen, aankopen, 

sluiten overeenkomsten, etc

Gemeenteraad Toetsen
Paragraaf grondbeleid                   

(begroting en rekening)

Gemeenteraad College van B&W

Grondbeleid Nota grondbeleid Integrale ontwikkelingsstrategie

Verwerving en beheer Beschikbaar stellen krediet strategische 

en anticiperende verwervingen.                            

Vestigen voorkeursrecht  (Wvg) en 

Onteigening

Verrichten strategische, anticiperende 

en actieve verwervingen 

Bouw- en woonrijp maken Vaststellen aanbestedingsbeleid Aanbesteden

Uitgifte Vaststellen algemene 

uitgiftevoorwaarden

Vaststellen grondprijzen

Selectie marktpartijen Opstellen selectieprotocol Selectie marktpartijen + 

uitgiftestrategie

Kostenverhaal Vaststellen exploitatieplan Sluiten overeenkomsten

Samenwerking Oprichting rechtspersoon Sluiten PPS-overeenkosmten

Grondexploitatie Vaststelling grondexploitatie Uitvoeren grondexploitatie binnen de 

kaders

Programma en kwaliteit Vaststellen programma´s en 

projectopdrachten

Uitvoering

Sturing en verantwoording Meerjarenprognose grondexploitaties, 

begroting en rekening

Maraps en buraps
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Bijlage B:
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Bijlage C:

Wet voorkeursrecht gemeenten
Bij het vestigen van voorkeursrechten is het van belang dat dit gebeurt voor gebieden die op de korte of 
middellange termijn (5 à 10 jaar) ontwikkeld zullen worden. Daarnaast is het van belang dat er redelijk 
vastomlijnde plannen zijn. Voorkomen moet worden dat er veel tijd en energie wordt gestoken in het 
uitvoeren van de benodigde juridische procedures, terwijl later blijkt dat de plannen niet of slechts gedeeltelijk 
uitvoerbaar zijn. Het vestigen van het voorkeursrecht is immers een tijdrovende procedure. Bovendien is uit 
ervaring gebleken dat mensen op wiens percelen het voorkeursrecht gevestigd wordt, zich zeer aangetast 
voelen in hun eigendomsrecht en woongenot. Het onnodig vestigen van het voorkeursrecht dient dus 
voorkomen te worden. Veelal werd na vestiging van de Wvg en de eerste verzoeken om prijsbepaling gekozen 
voor een aanbod tegen marktwaarde aangevuld met de zogenaamde volledige schadeloosstelling naar 
analogie van de Onteigeningswet. Dit alles om een spoedige realisering van de ruimtelijke plannen mogelijk te 
maken. Vanwege de lengte van de planvoming, de economische situatie en uitgestelde programmering 
komen kosten en opbrengsten ver uiteen te liggen. Met als gevolg verhoogde plankosten.  

Afhankelijk van het besluit gaan er dan nieuwe werkingsperiodes gelden. Na het vaststellen van een 
structuurvisie geldt opnieuw een werkingsduur van maximaal drie jaren. Bij het vaststellen van een 
projectbesluit moet binnen de termijn van de Wro een bestemmingsplan worden vastgesteld. Op basis van 
een vastgesteld bestemmingsplan geldt een werkingsduur van 10 jaar. Dit is gelijkgesteld aan de 
geldigheidsduur van een bestemmingsplan. Na tien jaar zou er volgens de Wro een nieuw bestemmingsplan 
moeten zijn. 
Hervestiging van de Wvg op basis van het nieuwe bestemmingsplan is mogelijk. 
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Bijlage D:

Onteigening

Het ministerie van VROM heeft een handreiking onteigeningen Titel IV 2010 geschreven.  

Deze handreiking bevat formulieren die het verzoeker om onteigening mogelijk maakt om bij de 
voorbereiding van een verzoek te controleren of aan de formele wettelijke eisen is voldaan. Daarnaast 
bevordert het gebruik van de formulieren een snelle beoordeling door het ministerie. Tevens bevat de 
handreiking een overzicht van onder meer de beoordelingscriteria die bij een verzoek zullen worden 
gehanteerd door de Kroon.  

Gelet op de mogelijke impact van het instrument onteigening op de betrokkenen, wordt altijd met de uiterste 
zorgvuldigheid het instrument ingezet. 
Een onteigeningsprocedure kent een administratieve en een gerechtelijke fase. De administratieve fase wordt 
afgerond met een Koninklijk Besluit (KB), waarin de te onteigenen percelen worden aangewezen. Hiervoor is 
een vastgesteld bestemmingsplan nodig. De gerechtelijke fase is het eigenlijke onteigeningsproces 
(dagvaarding en vaststelling schadeloosstelling i.c. vermogens- en inkomensschade). Binnen drie jaar na het 
vonnis tot onteigening dient met het werk waarvoor is onteigend een aanvang te zijn gemaakt.

Het hanteren van het instrument onteigening heeft voor de gemeente de volgende voordelen:
 Impasse in onderhandelingen kan worden voorkomen/doorbroken;
 de gewenste eigendomssituatie kan worden bereikt;
 het opstarten van een administratieve onteigeningsprocedure leidt vaak als drukmiddel om alsnog 

tot minnelijk overeenstemming te komen;
 versterking onderhandelingspositie van de gemeente.

Naast bovengenoemde voordelen kleven er ook nadelen en risico’s aan een onteigeningsprocedure, te weten:
 De duur van de procedure;
 volledige schadeloosstelling voor de onteigende;
 prijsvaststelling door de rechter met verplichte afname;
 kans op vorm- en procedurefouten.
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Bijlage E:
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De sleutel tot het droomhuis

Mix aan maatregelen voor de woningmarkt
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Voorwoord

De gemeente Hardenberg is in 2013 gestart met een vernieuwende aanpak om de woningmarkt 
te stimuleren. Hierbij trekt de gemeente Hardenberg gezamenlijk op met de verschillende 
spelers in de woningmarkt, zoals de woningcorporaties, makelaars en aannemers. Door de 
klant centraal te stellen en het bieden van een mix aan maatregelen, instrumenten en 
producten, biedt de gemeente Hardenberg inwoners die actief zijn op de woningmarkt de 
sleutel tot hun droomhuis. 

Als gevolg van de economische crisis worden ook in de gemeente Hardenberg minder woningen 
gebouwd en verkocht. Om op deze nieuwe situatie in te spelen heeft Hardenberg al de nodige 
maatregelen getroffen, zoals het bijstellen van de programmering voor de nieuwbouw van 
woningen. Daarnaast heeft de gemeente Hardenberg een vernieuwende marktgerichte aanpak 
ontwikkeld om de woningmarkt in z’n geheel te stimuleren. Flexibiliteit, maatwerk en het ontzorgen 
van de klant staan centraal. De gemeente Hardenberg wil daarbij haar klanten beter leren kennen 
om zo de juisten producten en woningbouwplannen te kunnen maken. Kleine deelgebieden worden 
in samenspraak met de inwoners ontwikkeld en plannen worden zo gemaakt dat ze snel aan te 
passen zijn. Bovendien kan de klant profiteren van een breed scala aan mogelijkheden en 
maatregelen. De gemeente Hardenberg is in 2013 gestart met de nieuwe aanpak. Diverse 
gemeenten hebben dit voorbeeld inmiddels gevolgd. Deze rapportage geeft een overzicht van de 
maatregelen die zijn ingezet.
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Woonteam: de sleutel tot kansen en mogelijkheden

Een klantgerichte en professionele houding is een belangrijke randvoorwaarde voor succes. 
Daarom vormt het Woonteam sinds 2013 de spil van de nieuwe aanpak. Het Woonteam 
fungeert als eerste aanspreekpunt voor inwoners en partijen die actief zijn op de woningmarkt. 
De deskundige medewerkers van het Woonteam denken met de klant mee, waarbij kansen en 
mogelijkheden centraal staan.

Een belangrijke taak van het Woonteam is het begeleiden van particulieren die zelf een nieuwe 
woning willen bouwen op één van de kavels die de gemeente Hardenberg aanbiedt. Hiervoor voert 
een coach van het Woonteam een intakegesprek met de klant om zo de woonwens in beeld te 
brengen. Desgewenst vindt het gesprek bij de klant thuis plaats op het door de klant gewenst 
tijdstip. In het gesprek bespreekt de coach met de klant de verschillende aspecten over deze 
belangrijke keuze in hun wooncarrière. Ook komt aan de orde welke begeleiding het Woonteam kan 
bieden en wat de klant van het Woonteam verwacht. De begeleiding kan bestaan uit uitleg over 
zelfbouwmogelijkheden en typen bebouwing, begeleiding van de concept bouwaanvraag naar 
plantoets, de verkoop van de eigen woning tot het notariscontact en uiteindelijk de akte van 
levering. De coach blijft gedurende het gehele proces nauw betrokken bij de klant. Hiermee biedt de 
gemeente een totaalaanbod aan ondersteuning tijdens het proces van het zelf bouwen van een 
woning, inclusief financiële begeleiding en eventueel ondersteuning. De klant wordt ontzorgd en 
het Woonteam biedt waar nodig een helpende hand om de woonwens uit te laten komen. Het 
Woonteam is maximaal bereikbaar en zorgt voor de juiste verbinding en informatie over het 
aanpassen van de plannen. 

Het Woonteam gaat met inwoners in gesprek over de woningbehoefte in de verschillende kernen en 
betrekt inwoners en potentiële kopers actief bij het ontwerpen en invullen van nieuwe 
woongebieden. Het Woonteam ziet er bovendien op toe dat de doorlooptijd van een 
vergunningaanvraag zo kort mogelijk is. 
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De sleutel tot de woonwens

Het aanbod van de gemeente Hardenberg wordt voortdurend afgestemd op de woonwensen en 
–behoeften van inwoners, waarbij flexibiliteit een sleutelwoord is. Om de afstemming tussen 
het aanbod en de woonwensen van de klant vorm te geven, wordt bij het ontwikkelen van het 
aanbod een aantal innovatieve methoden ingezet. 

Marktonderzoek en klantenpanel
De gemeente doet regelmatig onderzoek naar de woonwensen van inwoners om zo de 
woonbehoefte te achterhalen. Daarnaast peilt de gemeente de woonbehoefte door in gesprek te 
gaan met de bewoners in de verschillende kernen. Verder is in 2013 een klantenpanel van start 
gegaan waarbij inwoners kunnen worden bevraagd over uiteenlopende onderwerpen. Een aantal 
keer per jaar wordt het klantenpanel ingezet om inzicht te krijgen in de mening van de inwoner over 
woongerelateerde onderwerpen.

Werksessies
Voordat een nieuw woningbouwplan wordt ontwikkeld, gaat het Woonteam tijdens een 
ontwerpsessie met inwoners en potentiële kopers in gesprek om samen na te denken over de 
ontwikkeling en invulling van een eventueel woongebied. Hierbij komt de vraag naar nieuwe 
woningen aan de orde, maar ook het type woningen dat het beste kan voldoen aan de woonwensen. 
Naar aanleiding van de ontwerpsessie in Bruchterveld is inmiddels een ontwerpbestemmingsplan in 
procedure gebracht. Dit bestemmingsplan is vrijwel volledig afgestemd op de daadwerkelijke 
behoefte aan woningen die er is en kent de nodige flexibiliteit.  Daarnaast hebben in 2013 
werksessies plaatsgevonden in Sibculo, De Krim en Lutten.

Woningmarktbijeenkomsten
Het woonteam gaat in gesprek met de inwoners over de woningmarkt in de kernen. Tijdens deze 
bijeenkomsten komen  de woningbehoefte en het type woningen aan de orde, maar wordt ook 
gesproken over een eventuele andere invulling van resterende kavels in een woongebied of de 
inrichting van de openbare ruimte. De uitkomsten worden gebruikt om plannen bij te stellen zodat 
het beter aansluit bij de huidige vraag. In de tweede helft van 2013 vinden bijeenkomsten plaats in 
Slagharen, Gramsbergen, Mariënberg en Kloosterhaar. Uiteraard houdt het Woonteam  rekening 
met de huidige bewoners die onlangs een kavel van gekocht hebben. Ook hier is maatwerk en 
flexibiliteit van groot belang. 

Flexibiliteit nieuwe bestemmingsplannen
Op het moment dat de gemeente een bestemmingsplan maakt voor een nieuw woongebied, zijn de 
(toekomstige) bewoners het uitgangspunt. Bestemmingsplannen worden zo flexibel mogelijk 
gemaakt, zodat er gebouwd kan worden naar behoefte. Dit betekent een differentiatie aan 
woningbouw in de verschillende segmenten, waarbij de toekomstige bewoner invulling kan geven 
aan de locatie als het gaat om kavelgrootte en woningtypologie. Ook het aantal woningen is niet 
altijd vooraf vastgelegd omdat dit afhankelijk is van de typologie van woningen. 

Lang zult u wonen
De huidige inwoners van de gemeente Hardenberg vormen een belangrijke doelgroep van de 
gemeente op het gebied van wonen. Het is belangrijk dat de inwoners naar tevredenheid kunnen 
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wonen en daarom voert de gemeente Hardenberg vanaf 2013 de bewustwordingscampagne Lang 
zult u wonen uit. 

De sleutel tot een nieuwbouwwoning

Particulier opdrachtgeverschap
Voor particulieren die zelf een woning willen bouwen biedt de gemeente Hardenberg in maar liefst 
10 kernen kavels aan in nieuwe woongebieden. De kavels van verschillende groottes zijn geschikt 
voor het zelf bouwen van een twee-onder-een-kap- of een nieuwbouwwoning. Zo is er altijd wel een 
kavel die bij de woonwens van de klant past. De gemeente biedt ook ruimte aan particulieren die 
gezamenlijk een plan willen realiseren: het zogenaamde particulier collectief opdrachtgeverschap. 

Kant-en-klaar aanbod 
Voor particulieren die liever kiezen voor een kant-en-klaar aanbod biedt de gemeente Hardenberg 
in samenwerking met lokale ondernemers een woningaanbod waarbij de mogelijkheden voor de 
kavel al zijn uitgewerkt. Hierbij is gevisualiseerd welke typen woningen zoal mogelijk zijn op de 
kavel, inclusief bijbehorende kosten. De kavels die voor deze regeling in aanmerking komen zijn 
door de aannemer gereserveerd. 
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De financiële sleutel

Voor potentiële kopers die het huis van hun dromen willen bouwen of kopen, kan het soms niet 
het juiste moment blijken te zijn. Soms hebben zij hun huidige woning nog niet verkocht of
kunnen ze niet voldoende kunnen lenen. Daarom biedt de gemeente Hardenberg uitkomst met 
diverse regelingen. 

Korting op de grondprijs
In de periode tussen 1 januari 2013 en 31 december 2014 geldt zolang er budget beschikbaar is een 
korting op de grondprijs van woningbouwkavels van € 10,- per vierkante meter (exclusief btw). Met 
de prijsverlaging van de grondprijs wil de gemeente de woningmarkt een duwtje in de rug geven. De 
regeling geldt onder meer voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap (zelfbouw) en bij het 
daadwerkelijk afnemen van de bouwkavel. 

Starterslening
De gemeente Hardenberg introduceerde in 2005 als eerste gemeente in Overijssel geheel op eigen 
kracht de Starterslening om daarmee koopstarters een steuntje in de rug te bieden en de 
doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Met de Starterslening kunnen starters op de 
woningmarkt het verschil overbruggen dat zij met hun inkomen maximaal kunnen lenen volgens de 
normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en de kosten voor het in eigendom verkrijgen 
van de woning. De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20 % van de totale 
verwervingskosten en maximaal € 30.000,-. De Starterslening wordt verstrekt door de Stichting 
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

Kavelreserveringsregeling voor particulieren
Particulieren die interesse hebben in een kavel kunnen voor maximaal 12 maanden een kavel 
reserveren. Gedurende deze periode houdt de gemeente Hardenberg de kavel beschikbaar en 
kunnen de kopers, met ondersteuning van het Woonteam, kijken of zij de financiering rond kunnen 
krijgen en of het gewenste bouwplan op de kavel past. Aan de eerste reserveringsperiode van zes 
maanden zijn geen kosten verbonden.

Regeling tijdelijke verhuur
Dankzij deze regeling kunnen woningeigenaren bij de gemeente een vergunning aanvragen om hun 
leegstaande woning tijdelijk verhuren zonder dat de huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk 
Wetboek van toepassing zijn. De huurinkomsten zijn onbelast. Voor de verhuurder geldt een 
opzegtermijn van drie maanden. De vergunning geldt voor maximaal twee jaar, maar kan op 
verzoek van de woningeigenaar/verhuurder jaarlijks worden verlengd. De totale duur van de 
vergunning is echter nooit meer dan vijf jaar. De huurovereenkomst moet minimaal voor een half 
jaar worden gesloten.

Alternatieven 
De gemeente werkt voortdurende aan het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, en 
onderzoekt daarom momenteel de haalbaarheid van alternatieve mogelijkheden voor de uitgifte 
van woningbouwkavels zoals erfpacht of huurkoop en doet onderzoek naar nieuwe regelingen. 



Nota Grondbeleid 2015 – 2019                       Grondgedachte gemeente Hardenberg 60

De sleutel tot energiebesparing

Energie besparen in de woning begint altijd met een inwinnen van informatie over mogelijke 
energiebesparende en comfort verhogende maatregelen, inclusief de kosten en besparingen. 
De gemeente Hardenberg hecht veel waarde aan bewustwording en versterkt informatie over 
de mogelijkheden via het energieloket Bewust Duurzaam Thuis. 

GPR-gebouw voor een energiezuinige nieuwbouwwoning
Mensen die een duurzaam huis willen bouwen kunnen samen met deskundigen van de gemeente 
met behulp van het programma GPR-gebouw de mate van duurzaamheid van hun 
nieuwbouwwoning bepalen aan de hand van de te maken ontwerpkeuzes.

Factsheets energiezuinige concepten
De gemeente Hardenberg biedt zelfbouwers factsheets waarmee verschillende duurzame 
concepten voor nieuwbouw eenvoudig met elkaar vergeleken kunnen worden. De factsheets geven 
zelfbouwers een idee van de mogelijkheden op het gebied van duurzaam bouwen. 

Energieadvies voor bestaande bouw
Voor bestaande woningen is er het gratis startadvies energiebesparing. De energieadviseur van de 
gemeente Hardenberg komt desgewenst langs om de belangrijkste mogelijkheden voor 
energiebesparing en comfortverbetering in de woning in kaart te brengen. De woningeigenaar 
ontvangt hiervan een samenvatting met adviezen en informatiebladen over eventueel te nemen 
maatregelen. 

Energieadvies op maat inclusief energielabel
Voor een uitgebreid advies met energielabel biedt de gemeente Hardenberg het energieadvies op 
maat, uitgevoerd door een energieadviesbureau. De energieadviseur van het energieadviesbureau 
doet energieonderzoek in de woning en stelt een uitgebreid rapport op over de mogelijkheden voor 
energiebesparing en comfortverbetering, inclusief de kosten en besparingen voor uw specifieke 
situatie. Bovendien ontvangt de woningeigenaar een gecertificeerd energielabel voor de woning.  
De kosten voor het energieadvies op maat, inclusief energielabel zijn slechts € 275 voor woningen 
met een woonoppervlak tot 200 vierkante meter. Woningeigenaren die zich samen met minimaal 
twee andere eigenaren van gelijke woningen in de directe omgeving aanmelden, ontvangen een 
korting van € 75 per energieadvies op maat.

Duurzaamheidpremie
Met de duurzaamheidpremie ontvangen particuliere woningeigenaren geld terug voor gerealiseerde 
isolatiemaatregelen. Het gaat dan om dak-, vloer- of gevelisolatie of het plaatsen van isolatieglas. 
De premie is minimaal € 300 voor één gerealiseerde maatregel en kan oplopen tot € 900 bij twee 
gerealiseerde maatregelen en een gezamenlijke aanvraag in de eigen buurt met minimaal twee 
anderen. De buren die meedoen moeten ook twee isolatiemaatregelen hebben doorgevoerd. Alle 
deelnemers ontvangen dan € 900 premie. 

Duurzaamheidlening
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Particuliere woningeigenaren in de gemeente Hardenberg kunnen ook gebruik maken van de 
Overijsselse Duurzaamheidlening. Deze lening dient voor het grootste deel te worden besteed aan 
energiebesparende maatregelen zoals isolatie, het installeren van een warmtepomp of het plaatsen 
van zonnepanelen. De lening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 7.500 bij een looptijd van 10 

jaar of minimaal € 7.500 en maximaal € 20.000 bij een looptijd van 15 jaar. De rente is 3 % lager dan 
de marktrente.

Zonnepanelen
Voor 2012 en 2013 is door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie € 50 
miljoen beschikbaar gesteld voor de subsidie op zonnepanelen. De subsidieregeling biedt een 
vergoeding van 15% van het bedrag met een maximum tot € 650 en is alleen beschikbaar voor 
particulieren, zowel woningeigenaren als huurders. (Op dit moment is hiervoor geen subsidie meer 
beschikbaar).

Btw-verlaging
Eigenaren of huurders van een woning hebben bij de keuze voor isolatiewerkzaamheden en het 
aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van verwarmingsinstallaties, zonneboilers en 
zonnepanelen de mogelijkheid om het btw-tarief voor arbeid te verlagen van 21% naar 6%.

Proeftuin energieneutraal renoveren
Particuliere woningeigenaren, die door middel van energiemaatregelen een energieneutrale woning 
willen realiseren, kunnen deelnemen aan de proeftuin energieneutraal renoveren. Deelnemers aan 
de proeftuin kunnen bij de realisatie van een energieneutrale woning onderling kennis en ervaringen 
uitwisselen. De provincie Overijssel ondersteunt de deelnemers daarbij met een subsidie van 
maximaal € 8000. De proeftuin energieneutraal renoveren bestaande particuliere woningen is een 
project van onder andere de provincie Overijssel en de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, 
Kampen, Ommen en Zwolle.

Energieneutrale voorbeeld- en proefwoning
In de Hardenbergse wijk Marslanden staat de Hardenberg Nul Energie woning. Deze woning 
fungeert als voorbeeldwoning voor particulieren die zelf een nieuwe woning bouwen. In de 
voorbeeldwoning kunnen zij inspiratie opdoen voor energiebesparende maatregelen. Bovendien is 
er de mogelijkheid om te proefwonen in de woning, om zelf te ervaren hoe energieneutraal wonen 
bevalt. 
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De sleutel tot informatie

Samen met verschillende spelers op de woningmarkt houdt de gemeente Hardenberg inwoners 
actief op de hoogte van de ontwikkelingen op de woningmarkt. Daarnaast organiseert het 
Woonteam regelmatig evenementen, activiteiten en bijeenkomsten rond het thema ‘wonen’. 
Sinds medio 2013 wordt de regiomarketingcampagne ‘regio Hardenberg, de kracht van gewoon 
doen’ als rode draad gebruikt. Binnen deze campagne staat het ‘Hardenberggevoel’ centraal. 
Krachten worden gebundeld en er wordt samengewerkt waar dat kan met als doel de huidige 
inwoners en ondernemers te behouden voor de regio Hardenberg en daarnaast nieuwe 
inwoners en ondernemers aan te trekken. De campagne gaat uit van gastvrijheid, kwaliteit van 
leven en mentaliteit als onderscheidende elementen van Hardenberg.

Informatiepunt regio Hardenberg
Het Informatiepunt regio Hardenberg is geopend gelijktijdig met de regiomarketingcampagne en 
biedt informatie voor toeristen, inwoners en bedrijven en besteedt ook de nodige aandacht aan 
wonen. Naast het fysieke Informatiepunt biedt de website www.informatiepunthardenberg
informatie over de aantrekkelijkheid van het wonen in Hardenberg, waarbij het vooral de eigen 
inwoners zijn die vertellen waarom zij het fijn vinden om in de gemeente Hardenberg te wonen.

Digitale nieuwsbrief Ruimte om te Wonen
Belangstellenden en potentiële kopers worden periodiek geïnformeerd via de gratis digitale 
nieuwsbrief Ruimte om te Wonen. De nieuwsbrief biedt achtergrondinformatie over 
woningbouwplannen en kopers van een kavel vertellen hoe zij het zelf bouwen van hun woning 
hebben ervaren. Daarnaast worden de diverse regelingen die de gemeente Hardenberg aanbiedt 
toegelicht. 

Kavelinformatieavonden
Op het moment dat de gemeente kavels uit gaat geven bij nieuwe woningbouwplannen, wordt in 
samenwerking met betrokken partijen (ontwikkelaars, makelaars, corporaties) een 
kavelinformatieavond georganiseerd over het woongebied. Tijdens deze avonden wordt het totale 
aanbod in het woongebied zo breed mogelijk gepresenteerd. Ook wordt informatie verstrekt over 
financiële regelingen. Het Woonteam is tijdens deze avonden aanwezig. 

Website en digitaal platform
De website www.hardenberg.nl/bouwkavels is op dit moment hét startpunt voor informatie over het 
zelf bouwen van een woning. De site geeft een helder overzicht van de beschikbare 
woningbouwkavels. Natuurlijk worden ook hier de verschillende regelingen gepresenteerd. 
Daarnaast is de site het verzamelpunt van nuttige en handige informatie over het zelf bouwen van 
een woning en wordt doorverwezen naar instellingen op het gebied van zelfbouw. 
Er wordt gewerkt aan het uitbreiden van het aanbod op internet door het ontwikkelen van een 
digitaal platform als verzamelpunt voor informatie over wonen in Hardenberg. Onderdeel van dit 
platform is een kavelkaart waarop de verschillende locaties zichtbaar zijn, inclusief concrete 
voorbeelden en visualisaties van bebouwingsmogelijkheden.  De website van de gemeente 
Hardenberg wordt hier onderdeel van, maar er wordt ook samenwerking gezocht met partijen op de 
woningmarkt als aannemers, ontwikkelaar en makelaars. 

http://www.hardenberg.nl/bouwkavels
http://www.informatiepunthardenberg/
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Woonevent Hardenberg
In februari 2013 heeft de gemeente Hardenberg de eerste editie van het Woonevent Hardenberg 
georganiseerd. Makelaars, ontwikkelaars en de gemeente Hardenberg presenteerden hier hun 
aanbod van (nieuwbouw)woningen en bouwkavels. Financiële instellingen waren aanwezig om 
bezoekers te informeren over de verschillende financieringsmogelijkheden. Ook was er informatie 
over diverse aantrekkelijke regelingen en kregen bezoekers ook tips en trucs krijgen voor het 
verkopen van hun woning. Deskundigen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing 
vertelden bezoekers hoe zij de woonlasten kunnen verlagen door energiebesparende maatregelen 
te nemen. Het concept is inmiddels door verschillende gemeenten, waaronder Kampen en  
Coevorden, gekopieerd. In oktober 2013 wordt de tweede editie van het Woonevent Hardenberg 
georganiseerd. 

Themabijeenkomsten
Het Woonteam organiseert regelmatig themabijeenkomsten over woongerelateerde thema’s zoals 
starten op de woningmarkt, duurzaam wonen en bouwen, zelfbouw of verkoopstyling. Tijdens deze 
bijeenkomsten praten deskundigen aanwezigen bij over de ontwikkelingen en is er volop 
gelegenheid om vragen te stellen. 
Tijdens de woonmaand staat het thema ‘wonen’ centraal en worden diverse gratis toegankelijke 
activiteiten en evenementen rond het thema ‘wonen’ georganiseerd. In februari 2013 zijn de 
volgende activiteiten georganiseerd: informatieavond ‘starten op de woningmarkt’, open huizen 
route duurzaam wonen, themabijeenkomst ‘van kavel tot droomhuis’, informatieavond 
‘verkoopstyling’. Tijdens de woonmaand oktober is opnieuw een drietal bijeenkomsten gepland, te 
weten ‘van kavel tot droomhuis’, ‘financiering’ en ‘levensloopbestendig verbouwen’.
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Bijlage F:
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Bijlage G:

Typologie m2 Von-prijs Koopsom bouwkosten totaal bij. Kosten W+R Totaal Inclusief grondquote per m2

wo  per m2 wo per m3 15% 5% btw excl btw excl btw

Tussenwoning normaal 140 m2 310 m3 119 € 135.000 € 1.132 € 245 € 75.950 € 11.393 € 4.367 € 91.710 € 110.969 € 19.861 € 142

Tussenwoning groot 165 m2 340 m3 131 € 155.000 € 1.185 € 245 € 83.300 € 12.495 € 4.790 € 100.585 € 121.708 € 27.514 € 167

Hoekwoning normaal 160 m2 350 m3 135 € 160.000 € 1.189 € 250 € 87.500 € 13.125 € 5.031 € 105.656 € 127.844 € 26.575 € 166

Hoekwoning groot 185 m2 375 m3 144 € 175.000 € 1.213 € 250 € 93.750 € 14.063 € 5.391 € 113.203 € 136.976 € 31.425 € 170

2^1 kap woning normaal 225 m2 360 m3 144 € 190.000 € 1.319 € 275 € 99.000 € 14.850 € 5.693 € 119.543 € 144.646 € 37.482 € 167

2^1 kap woning groot 280 m2 410 m3 164 € 225.000 € 1.372 € 275 € 112.750 € 16.913 € 6.483 € 136.146 € 164.736 € 49.805 € 178

Vrijstaande woning normaal 350 m2 475 m3 194 € 275.000 € 1.418 € 285 € 135.375 € 20.306 € 7.784 € 163.465 € 197.793 € 63.807 € 182

Vrijstaande woning groot 450 m2 540 m3 220 € 325.000 € 1.475 € 285 € 153.900 € 23.085 € 8.849 € 185.834 € 224.859 € 82.761 € 184

RD/GO/AL 02072014

kavel inhoud
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Bijlage H:

Grondverwerving Planvorming Bouwen en woonrijp maken Gronduitgifte Drager van risico's

Publieke exploitatie Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

Bouwclaim
Gemeente koopt grond van 

private partij over

Gemeente met afstemming 

met de private partij
Gemeente

Gemeente aan private partij 

waar men grond van heeft 

gekocht

Gemeente, maar vanwege 

afnameplicht private partij 

(klein risico)

Joint Venture

Door partijen gezamenlijk 

(o.b.v. overeenkomst of 

GEM)

Gezamenlijk Gezamenlijk
GEM aan private partij(en) 

die in de GEM participeren
Gezamenlijk

Concessie Private partij
Gezamenlijk of door private 

partij

Gemeente met 

kostenverhaal op private 

partij

Private partij Private partij

Private exploitatie Private partij
Gezamenlijk of door private 

partij

Gemeente met 

kostenverhaal op private 

partij

Private partij Private partij
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Bijlage I:

Belangrijkste punten van de afdeling Grondexploitatie van de Wro:

1. In geval van particuliere grondexploitatie; 

 een duidelijke wettelijke inkadering van privaatrechtelijk kostenverhaal,

 de verbetering van publiekrechtelijk kostenverhaal,

 een wettelijke basis voor het stellen van locatie-eisen aan de aanleg van openbare ruimte en 
het bouw- en woonrijp maken,

 de mogelijkheid tot het stellen van eisen aan sociale woningbouw en particulier 
opdrachtgeverschap; 

2. In de wet is een limitatieve lijst van de te verhalen kosten opgenomen. Op deze lijst zijn de kosten 
aangegeven van de grondexploitatie c.a. die bij particuliere grondexploitanten verhaald kunnen 
worden (6.2.5 Bro). De basis hiervoor vormt een exploitatieplan, dat gelijktijdig met het 
bestemmingsplan door de gemeenteraad moet worden vastgesteld.

 Wanneer de gemeente niet via een overeenkomst met de particuliere grondexploitant tot 
overeenstemming kan komen is er de achtervang van het exploitatieplan, op basis waarvan 
de gemeente een exploitatiebijdrage aan de omgevingsvergunning voor het bouwen kan 
verbinden. Ook kunnen in het exploitatieplan bijvoorbeeld aanvullende locatie-eisen worden 
gesteld over de kwaliteit van de planinrichting en over de woningbouwcategorieën;

 Als de gemeente er niet in slaagt om met alle particuliere grondeigenaren in een gebied een 
overeenkomst te sluiten over de grondexploitatie, moet de gemeente publiekrechtelijk 
kosten (op basis van het exploitatieplan) verhalen bij partijen waarmee niet gecontracteerd 
is;

 Er wordt onderscheid gemaakt tussen de privaatrechtelijke overeenkomsten: Anterieure 
overeenkomsten, worden gesloten voordat er een exploitatieplan is vastgesteld;                                                                                           
Posterieure overeenkomsten, worden gesloten vanaf het moment dat er een exploitatieplan 
is vastgesteld;

 Het (publieke) afdwingbare kostenverhaal is gekoppeld aan het verlenen van de 
omgevingsvergunning voor het bouwen. De aanvraag zal getoetst worden aan het 
exploitatieplan.
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