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De Grondgedachte
van de gemeente
Hardenberg

De wereld van vastgoed en ruimtelijke ontwikkeling is de
afgelopen jaren sterk veranderd. De vraag naar onroerend
goed is verminderd, de waarde van vastgoed is afgenomen
en de ﬁnancieringsmogelijkheden zijn beperkt. Hierdoor is het
aanbod groter dan de vraag. De eindgebruiker is aan zet, al
dan niet collectief georganiseerd.
In deze nieuwe realiteit is het niet altijd duidelijk welke plannen
gerealiseerd worden, wanneer dit gebeurt en op welke manier.
De factoren functie, prijs, aantal en tijd zijn meer en meer
onzeker. De tijd dat kavels worden afgenomen door grote
spelers op de onroerend goed markt ligt achter ons.
Deze ontwikkelingen vragen om een andere rol en werkwijze
van de spelers op de vastgoedmarkt, waaronder de gemeente
Hardenberg.

Samengevat en voorzien
van praktijkvoorbeelden
Grondbeleid 2015-2019
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In 2010 en 2012 heeft de gemeente Hardenberg ﬁnancieel
ingegrepen in het grondbedrijf en het (verkoop-)programma
voor woningbouw en bedrijventerrein aangepast. Op
basis van de huidige grondvoorraad is dit programma op
hoofdlijnen te realiseren, zonder dat aanvullende aankopen
nodig zijn. De tijd waarin de gemeente gronden koopt om
grootschalige woningbouw- of bedrijfslocaties te ontwikkelen
is daarmee voorbij. De gemeente doet alleen grootschalige
grondaankopen als er zicht is op verkoop en het genereren

van voldoende inkomsten: de zogenaamde ‘cash ﬂow
methode’. Voor de gemeente ligt het accent nu op het
versterken van centra en het verkopen/ontwikkelen van eigen
grond tot woningbouw- en bedrijventerreinen. Daarnaast
stimuleert en faciliteert de gemeente nieuwe kleinere
initiatieven, waarbij de gemeente te maken heeft met een
veelheid aan spelers.
Al deze ontwikkelingen vragen om een geactualiseerd
grondbeleid. De ‘nota grondbeleid 2015-2019’ omschrijft
hoe de gemeente in de komende periode tot en met
2019 omgaat met het aan- en verkopen van gronden of
vastgoed en welke instrumenten hiervoor worden ingezet.
Het grondbeleid draagt bij aan het halen van de ambities
op het terrein van onder andere wonen en economie, zoals
verwoord in de Toekomstvisie en het daaruit voorvloeiende
meerjarenprogramma. Gelet op de huidige grondvoorraad
van de gemeente, wordt een actief grondbeleid selectief
toegepast en krijgt dit een meer situationeel karakter. De
gemeente opereert meer faciliterend, spant zich maximaal
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in om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken, koopt
situationeel gemotiveerd op risico gronden/opstallen aan. In
dit grondbeleid past ook zeker een actieve benadering van
de markt. Zo zet de gemeente stevig in op de verkoop van
woningbouw- en bedrijfsterreinkavels en benadert zij actief de
markt om nieuwe initiatieven te stimuleren en te faciliteren.
In het grondbeleid is rekening gehouden met veranderde weten regelgeving zoals de Wet ruimtelijke ordening, de regels
voor aanbesteding en staatssteun en het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeente (BBV).
In dit document wordt de uitgebreide nota grondbeleid
samengevat. In een aantal grondgedachten is aangegeven
hoe het grondbeleid in de praktijk vorm krijgt. Dit wordt
geïllustreerd met een aantal voorbeelden. Ook zijn in deze
versie de uitgangspunten van het grondbeleid 2015-2019
aangegeven. Deze samenvatting maakt onderdeel uit van de
Nota Grondbeleid 2015-2019, Gemeente Hardenberg.

Vijf grondgedachten
als uitgangspunten
van het
grondbeleid
van de gemeente
Hardenberg
2015-2019

1 |	Verwerving en beheer,
	Wet voorkeursrecht, onteigening
Aankoop van gronden of panden is geen doel op
zich, maar ondersteunt het realiseren van ambities.
-	Indien aankoop van gronden of panden aan de orde is,
wordt dit bij voorkeur op minnelijke wijze gedaan.
-	Bij de toepassing van het instrument Wet
voorkeursrecht gemeenten is vergoeding van de
marktwaarde uitgangspunt van aankoop.
-	De toepassing van het instrument onteigening wordt
alleen toegepast indien dit noodzakelijk is vanwege
het belang van tijdige beschikbaarheid van gronden of
panden. Bij gebruik hiervan wordt altijd geprobeerd om
te komen tot een minnelijke aankoop.

2 |	Grondprijsbeleid, beheer,
	staatssteun
De gemeente heeft alleen gebouwen en
gronden in eigendom met een doel. Bij verkoop
van gemeentelijke eigendommen selecteert
de gemeente gegadigden op basis van
maatschappelijk belang.
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-	Met de sloop van aangekochte panden ten behoeve
van een nieuwe bestemming wordt eerst gestart nadat
hergebruik en verkoop ervan uitgesloten is.
-	Verkoop vindt plaats tegen marktconforme prijzen op
basis van een taxatie.

3 |	Gronduitgiftebeleid en
	instrumentenverwerving,
gronduitgiftevoorwaarden,
grondprijsbeleid
De wens van de klant is bepalend bij de verkoop
van kavels. De gemeente begeleidt de klant van
kavel tot (droom)huis.
-	Bij gronduitgifte geniet rechtstreekse verkoop de
voorkeur boven andere vormen van gronduitgifte als
(erf-)pacht. Alternatieve wijzen van verkoop worden
alleen toegepast indien de situatie zich hiervoor leent
en de risico’s zijn afgedekt.
-	Uitgifte van bouwkavels vindt plaats tegen
marktconforme grondprijzen. De grondprijzen worden
jaarlijks met de Nota grondexploitatie vastgesteld.
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4 |	Samenwerking, aanbesteding,
	kostenverhaal
Samenwerken is samen risico’s delen.
-	Publieke werken worden conform het
aanbestedingsbeleid van de gemeente Hardenberg en
de Europese aanbestedingsrichtlijnen aanbesteed.

5 |	Verwerving en beheer,
	 Wet voorkeursrecht, onteigening
De gemeente geeft ruimte aan initiatiefnemers met
plannen die aanvullend zijn op het gemeentelijke
programma en passen bij de gemeentelijke ambitie.
Samenwerken in planvorming met de eindgebruiker
staat daarbij als principe voorop. Slechts op
uitdrukkelijk verzoek ondersteunt de gemeente bij
het verwerven.
-	Het geniet de voorkeur om via een anterieure
overeenkomst de plankosten vergoed te krijgen van
marktpartijen.
-	Bij particulier initiatief worden de kosten van planschade door middel van een overeenkomst verhaald.

De gemeente als
strategisch
opererend
bedrijf

De uitgangspunten van het grondbeleid, geformuleerd als
grondgedachten, dienen als strategisch beleidskader. Aan de
hand hiervan worden initiatieven en projecten getoetst aan de
gemeentelijke ambitie en vertaald in een handelingskader. Zo
kan de gemeente per initiatief/project vooraf kiezen welk type
beleid wordt gevoerd. Dit noemen we situationeel grondbeleid.
De verschillende vormen van grondbeleid ten opzichte van
de gemeentelijke ambitie en de eigendom situatie zijn in
onderstaand overzicht weergegeven. Hierin ziet u ook hoe de
verschillende voorbeelden die in dit document aan de orde
komen passen in dit kader. Een gemeente kan in beginsel een
keuze maken uit twee hoofdvormen van grondbeleid. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen actief en faciliterend (passief)
grondbeleid. Naast actief en faciliterend grondbeleid zijn er
nog tal van mengvormen denkbaar. Deze mengvormen zijn in
het schema aangegeven als verkopen/actief faciliteren.
In de volgende hoofdstukken worden de grondgedachten
beschreven en voorzien van praktijkvoorbeelden uit de
gemeente Hardenberg over de afgelopen periode. Bij elk
voorbeeld is aangegeven welk beleidsvlak is toegepast. Dit is
een greep uit de dagelijkse praktijk over de afgelopen periode
die illustratief is voor de toepassing van het grondbeleid.
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Draagt rechtstreeks bij aan gemeentelijke ambitie > JA

ACTIEF

ACTIEF FaCILITEREN

- Gemeentelijke grondexploitatie
- Verkoop op maat
- Prijsvraag/open uitnodiging
- Publiek Private samenwerking aangaan
- Inzetten innovatieve instrumenten als; erfpacht,
Groninger akte, huurkoop

- Vermakelen en actief initiëren
- Procesregie/pps
- Kostenverhaal via exploitatieplan
- Subsidie
- Ondersteuning bij verwerving

Eigendom
van gemeente

Eigendom
van derden

VERKOPEN/aCTIEF FaCILITEREN

FaCILITEREN/MEEWERKEN

- Reguliere kavelverkoop
- Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
- Tijdelijk bestemmen
- Omzetten bouwclaims in kavelverkoop
- Ondersteuning bij verwerving

- Kostenverhaal (anterieur) via overeenkomst
- Planschade verhaal
- Ruimtelijke procedure voeren op verzoek
- Publieke kaders stellen

Draagt rechtstreeks bij aan gemeentelijke ambitie > NEE
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De gemeente als
koper van
onroerend
goed

Om de gemeentelijke ambitie te kunnen realiseren is regie
over het te ontwikkelen plangebied noodzakelijk. Wanneer
vooraf duidelijk is welk project gerealiseerd wordt en
tegen welke kosten, houdt de gemeente regie door actief
gronden of panden te verwerven. Er kan ook sprake zijn
van een strategische verwerving van een beperkt deel van
een plangebied, op basis van een planologisch kader of
visie voor een gebied om regie te krijgen. In het verleden
heeft de gemeente de nodige gronden aangekocht om
het gemeentelijk programma te realiseren. Uitgangspunt
bij het verwerven van grond en opstallen is dat dit op een
minnelijke manier gebeurt, in goede overeenstemming met
de verkoper en tegen marktconforme prijzen. Dit om zowel
maatschappelijke als ﬁnanciële redenen.

Grondgedachte 1

Bij het aankopen van grond en/of opstallen kan de gemeente
twee instrumenten inzetten: de Wet voorkeursrecht
gemeenten en de Onteigeningswet. Per project of plan wordt
geanalyseerd of het inzetten van één van deze instrumenten
noodzakelijk en kansrijk is.

Aankoop van gronden of panden is
geen doel op zich, maar ondersteunt
het realiseren van ambities.

Vanwege het belang van de tijdige beschikbaarheid van
gronden voor de realisatie van projecten, is het inzetten van
het onteigeningsinstrument steeds meer vanzelfsprekend.

GRONDBELEID | 10 | 2015-2019

Vaak wordt tegelijkertijd geprobeerd om de grond minnelijk
te verwerven. Met dit tweesporenbeleid geeft de gemeente
direct duidelijkheid over de noodzaak en procedure van
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verwerving. Zodra de ruimtelijke procedure start, kan ook de
administratieve fase van de onteigening starten.
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Voorbeeld 1a:
Naar een compact,
comfortabel,
compleet en
duurzaam centrum
in Dedemsvaart
Schema grondbeleid
ACTIEF

ActIEF
FacILItEREN

vERkOpEN/
actIEF
FacILItEREN

FacILItEREN
/mEEwERkEN
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In het centrum van Dedemsvaart wordt gewerkt aan een compleet,
compact, comfortabel en duurzaam centrumgebied dat goed bereikbaar
is en met voldoende parkeerplaatsen.
De Markt wordt het kernwinkelgebied van het dorp. Hier werkt de
gemeente samen met ontwikkelaar Leyten. Op het westelijke deel van
de Markt bouwt ontwikkelaar Leyten een woonwinkelcomplex en de
openbare ruimte krijgt een nieuwe inrichting. Om deze ontwikkeling
mogelijk te maken, heeft de gemeente Hardenberg de benodigde
gronden en panden aan de Markt, Gentiaanstraat en Tuinstraat
aangekocht. Hierbij is met succes gebruik gemaakt van de Wet
voorkeursrecht gemeenten. De gemeente Hardenberg heeft de grond
vervolgens bouwrijp gemaakt en verkocht aan ontwikkelaar Leyten die het
woonwinkelcomplex eind 2015 oplevert.
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Voorbeeld 1b:
Centrumontwikkeling Gramsbergen,
nieuwbouw
supermarkt met
appartementen
Schema grondbeleid

ActIEF

ACTIEF
FaCILITEREN

vERkOpEN/
actIEF
FacILItEREN

FacILItEREN
/mEEwERkEN
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In 2013 is in het centrum van Gramsbergen een nieuwe supermarkt
met daarboven acht koopappartementen gerealiseerd. De eerste
opzet van de eigenaar van de supermarkt was het realiseren van een
nieuwe supermarkt op de plek waar de oude supermarkt stond. Het
gerealiseerde gebouwencomplex is na intensief overleg tussen de
eigenaar en de gemeente een kwartslag gedraaid ten opzichte van een
eerder ontwerp. Daarmee richt de ingang van het complex zich richting
het centrum. Een belangrijke voorwaarde om het project te kunnen
realiseren, was het aanleggen van een ﬁets- en voetpad tussen het
nieuwe plein voor de supermarkt en de Stationsstraat. Hiervoor heeft de
gemeente Hardenberg een leegstaand winkelpand aangekocht, waarmee
deze nieuwe ontsluiting en situering van de supermarkt mogelijk werd. Op
verzoek van de eigenaar is bovendien het bestemmingsplan gewijzigd.
Een voorbeeld van een faciliterende gemeente waarbij met behulp van
actieve grondpolitiek proactief sturing kon worden gegeven aan de
ontwikkeling van het centrum van Gramsbergen.
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Voorbeeld 1c:
Masterplan Centrum
Hardenberg, bouw
appartementencomplex Oosteinde
Schema grondbeleid

ActIEF

ACTIEF
FaCILITEREN

vERkOpEN/
actIEF
FacILItEREN

FacILItEREN
/mEEwERkEN
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Op de hoek van Het Oosteinde en de Stationsstraat realiseert een
ontwikkelaar een complex met 30 appartementen, vooral geschikt
voor starters en jongeren. Op deze plek staan nu nog drie leegstaande
winkelpanden. Deze hoek voldoet niet aan de door de gemeente
gewenste stedenbouwkundige uitstraling. Bovendien is er sprake van
bodemverontreiniging. In nauwe samenwerking met een ontwikkelaar
heeft de gemeente deze locatie aangekocht. De gemeente sloopt
de panden en zorgt voor sanering van de bodem. Vervolgens wordt
het terrein bouwrijp geleverd aan de ontwikkelaar. Deze werkwijze
past goed bij de provinciale subsidieregeling voor verbetering van de
stedelijke leefomgeving. De ontwikkelaar ontwerpt en realiseert het
appartementencomplex verder. Met behulp van een gerichte aankoop als
instrument wordt het in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar en de
provincie Overijssel mogelijk de gewenste kwaliteitsimpuls te genereren.
Hiermee krijgt de entree van het Oosteinde een goede uitstraling. De
appartementen worden gerealiseerd voor een doelgroep die past binnen
de ambities van het woningbouwprogramma.

De gemeente als
verkoper van
grond en
gebouwen

De gemeente heeft gebouwen en percelen in eigendom die
nodig zijn voor de uitvoering van wettelijke of maatschappelijke
taken. Denk hierbij aan het gemeentehuis, zwembaden,
scholen, sportaccommodaties, wegen, groen- en bosstroken
en soortgelijke objecten. Daarnaast bezit de gemeente een
strategische voorraad aan eigendommen om het gemeentelijk
woningbouw- en bedrijventerreinprogramma te kunnen
realiseren.
Wanneer gebouwen of percelen niet langer gebruikt worden,
wordt in eerste instantie overwogen of er een strategisch
belang is bij het inbrengen van dit eigendom in een
grondexploitatie. Als hier geen sprake van is, worden deze
objecten verkocht.

Grondgedachte 2
De gemeente heeft alleen gebouwen en
gronden in eigendom met een doel. Bij
verkoop van gemeentelijke eigendommen
selecteert de gemeente gegadigden op
basis van maatschappelijk belang.
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Omdat de bestemming van zo’n object vaak niet past bij
de plannen die de nieuwe eigenaar heeft met het gebouw
of perceel, gaat een verkoop veelal gepaard met een
bestemmingswijziging. De gemeente werkt hier alleen aan
mee als de nieuwe functie past binnen de gemeentelijke
ambities en aanvullend is op de bestaande verkoopopgave
van de gemeente. Bij verkoop wordt de koopsom bepaald
aan de hand van de toekomstige marktwaarde van het object,
uitgaande van de nieuwe functie.

Bij de verkoop van gemeentelijke eigendommen selecteert
de gemeente gegadigden en hanteert zij de volgende
selectiecriteria:
1 | Er is sprake van een maatschappelijk belang
(ruilverkaveling, waterschap, maatschappelijke functie);
2 | De vorige eigenaren worden in de gelegenheid gesteld het
object terug te kopen;
3 | Er is sprake van een economisch belang (aangrenzende
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eigenaren, verkoop aan pachter, schaalvergroting);
4 | De volgorde waarin gegadigden zich melden (vrije markt,
bij inschrijving of reactie op publicatie)
Op het moment dat gemeentelijke gronden of gebouwen nog
niet (her-)ontwikkeld of verkocht zijn, zorgt de gemeente voor
het tijdelijke beheer en onderhoud, bijvoorbeeld door tijdelijke
verhuur of door een vastgoedbeschermer in te schakelen.
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Voorbeeld 2a:
Villa Dina,
verkoop van
het voormalige
gemeentehuis
Avereest
Schema grondbeleid

ActIEF

ActIEF
FacILItEREN

VERKOPEN
/aCTIEF
FaCILITEREN

FacILItEREN
/mEEwERkEN
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Huize Dina is het voormalige gemeentehuis van de gemeente
Avereest. De riante villa is jarenlang verhuurd aan de Rabobank.
Nadat de Rabobank heeft aangekondigd te vertrekken naar een nieuw
kantoorpand, heeft de gemeente besloten het pand te verkopen.
In 2012 konden belangstellenden met plannen of ideeën voor het
pand zich melden. Het streven was om samen met de koper van het
gebouw te komen tot een goede toekomstige invulling. In 2014 heeft
The Fellowship of Accoustics uit Bergentheim Huize Dina gekocht. Dit
internationaal opererend bedrijf op het gebied van verkoop en restauratie
van muziekinstrumenten en speciﬁek gitaren zag in het pand de perfecte
ambiance die past bij de uitstraling van het bedrijf. De koper gebruikt
Huize Dina als show-/oefen-/verkoopruimte van muziekinstrumenten,
werkplaats en woning.
Uitgangspunt bij de verkoop was dat de monumentale status
gewaarborgd en het omliggende park openbaar toegankelijk blijft. Dit is
in contracten vastgelegd. Na een openbare ruimtelijke procedure is de
bestemming van het pand gewijzigd. Het monumentale pand verdiende
een mooie bestemming. Met The Fellowship of Accoustics is die
gevonden. De nieuwe eigenaar kijkt tevreden terug op de samenwerking
met de gemeente: “De gemeente vond het een kleurrijk plan en
verleende alle medewerking. Hier is veel mogelijk. Ondernemers krijgen
kansen en de gemeente denkt actief mee.”

GRONDBELEID | 22 | 2015-2019

Voorbeeld 2b:
Vrijwillige
Kavelruil
landbouwgrond

Schema grondbeleid
ACTIEF

ActIEF
FacILItEREN

vERkOpEN/
actIEF
FacILItEREN

FacILItEREN
/mEEwERkEN
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Op verzoek van landbouweigenaren in het gebied Collendoorn-Ane is
in 2010 gestart met een vrijwillige ruilverkaveling. Dit heeft ertoe geleid
dat in het hele ruilverkavelingsgebied met 62 eigenaren meer dan 350
hectare grond van eigenaar is veranderd. De gemeente heeft van
oudsher veel agrarische gronden in bezit in en rond Collendoorn. Hier
van is de afgelopen jaren 48 hectare verkocht aan agrarische bedrijven
door middel van ruilverkaveling. Hiermee wordt schaalvergroting en
daarmee kostenverlaging voor de landbouw bewerkstelligd. Naast
deze economische doelen was er een direct maatschappelijk belang,
namelijk het realiseren van waterdoelen (verbreding Molengoot),
het verminderde onderhoud van de agrarische wegen door de
schaalvergroting en verminderde belasting van wegen. Hierdoor sneed
het mes aan twee kanten.

De gemeente als
verkoper van
bouwkavels

Grondgedachte 3
De wens van de klant is bepalend
bij de verkoop van kavels, de
gemeente begeleidt de klant van
kavel tot (droom)huis.
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De gemeente geeft zelf grond uit in de vorm van woon- of
bedrijfskavels. Het uitgeven van kavels door middel van
verkoop (eigendomsoverdracht) heeft de voorkeur boven
verhuur/pacht. In incidentele gevallen is het mogelijk dat grond
wordt uitgegeven in erfpacht/opstal. Bij de verkoop van kavels
werkt het Woonteam van de gemeente vraaggericht om zo
(collectief) particulier opdrachtgeverschap te stimuleren. De
klant staat centraal en bestemmingsplannen bieden de nodige
ﬂexibiliteit. Potentiële kopers van een kavel kunnen proﬁteren
van aantrekkelijke regelingen en maatregelen, zoals de
kavelreserveringsregeling of de starterslening.
De gemeente geeft grond uit tegen marktconforme prijzen.
De methodiek die wordt gebruikt voor het vaststellen van
de grondprijs, hangt af van de functie van de grond. De
grondprijzen van de bouwkavels worden jaarlijks als onderdeel
van de Nota Grondexploitatie vastgesteld.
Bij de verkoop van woon-of bedrijfskavels gelden voorwaarden
met betrekking tot afname, termijnen, betaling en levering.
Deze voorwaarden zijn bedoeld om een zo prettig mogelijk
woon- of werkklimaat te realiseren en om de overdracht en het
bouwrijp maken van gebieden voor een ieder zo transparant

mogelijk te laten plaatsvinden. Daar waar de situatie er om
vraagt kunnen speciﬁeke afspraken worden gemaakt die
worden vastgelegd.
Bij het ontwikkelen van gronden maakt de gemeente
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kosten voor de verwerving van de gronden, het maken van
een bestemmingsplan en het aanleggen van openbare
voorzieningen als wegen en riolering. Uitgangspunt is dat
deze kosten worden betaald uit de opbrengst van verkoop
van de grond.
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Voorbeeld 3a:
Inwoners
Bruchterveld
bouwen samen
appartementencomplex
Schema grondbeleid

ActIEF

ActIEF
FacILItEREN

VERKOPEN
/aCTIEF
FaCILITEREN

FacILItEREN
/mEEwERkEN
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Particulieren die graag zelf een woning willen bouwen, kunnen kiezen
uit tal van kavels in maar liefst tien kernen rondom Hardenberg. Er is
zelfs ruimte voor particulieren die gezamenlijk een wat groter plan willen
realiseren. Het appartementencomplex in Bruchterveld is daarvan een
mooi voorbeeld. Om te inventariseren aan welk type woningen de
meest behoefte is, bezoekt het gemeentelijk Woonteam alle kernen
van de gemeente. In Bruchterveld bleek veel behoefte te zijn aan
starterswoningen voor jongeren. Toen tijdens een bijeenkomst met
het Woonteam bleek dat zes inwoners ongeveer hetzelfde voor ogen
hadden, besloten ze samen een plan in te dienen. Ze kregen qua
ontwerp volledig de vrijheid van de gemeente. Door de bundeling van
woonwensen en ﬁnanciële mogelijkheden zijn de kavels snel verkocht
en bebouwd. Het resultaat is een appartementencomplex met daarin
vier appartementen en een eengezinswoning. De appartementen zijn
inmiddels opgeleverd en de nieuwe bewoners zijn verhuisd. Dankzij
collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) hebben ze iets dat
helemaal bij hen past.
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Voorbeeld 3b:
Moderna
Textielservice

Schema grondbeleid

ActIEF

ActIEF
FacILItEREN

VERKOPEN
/aCTIEF
FaCILITEREN

FacILItEREN
/mEEwERkEN
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Het bedrijfspand van Moderna Textielservice in Gramsbergen brandde
in de nacht van 9 op 10 oktober 2013 bijna volledig af. Precies een jaar
later werd het nieuwe pand geopend op bedrijventerrein Boeklanden Zuid
in Hardenberg. Het nieuwe moderne bedrijfspand verrees binnen een jaar
op de voorkeurslocatie van de directie van Moderna Textielservice, toen
nog agrarische grond. Alle omgevingsprocedures zijn in sneltreinvaart
doorlopen en het terrein is bouwrijp gemaakt. Het resultaat is een
modern en duurzaam pand met een bedrijfs-/horecawasserij, een
handelsonderneming, een wasserij voor particuliere reiniging, een
distributiecentrum en kantoren. De gemeente heeft zich hard gemaakt
voor het behoud van Moderna Textielservice in de gemeente Hardenberg
om zo een mooi familiebedrijf en werkgelegenheid voor de regio te
behouden. Bij Moderna Textielservice werken zo’n 200 mensen (150 ft).

De gemeente als
samenwerkingspartner

Grondgedachte 4
Samenwerken is samen
risico’s delen.
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Bij alle vormen van grondbeleid en in het bijzonder bij facilitair
grondbeleid kiest de gemeente voor een samenwerking met
private partijen. Samenwerking biedt meerwaarde, omdat er
sprake is van risicospreiding en planoptimalisatie. Wensen
van de eindgebruikers zijn nog beter in beeld. Kennis van
marktpartijen vergroot de slagvaardigheid.
De gemeente gaat per project na of samenwerking met een
private marktpartij juridisch mogelijk is en welke afspraken
daaraan ten grondslag moeten liggen. Hierbij wordt gekeken
naar de meerwaarde en risico’s, de meest geschikte
samenwerkingsvorm en hoe taken, verantwoordelijkheden
en risico’s verdeeld worden. Er zijn verschillende
samenwerkingsvormen mogelijk: bouwclaimmodel,
joint venture model, concessiemodel en zelfrealisatie bij
exploitatieovereenkomst.
Na het selecteren van een marktpartij, sluit de gemeente
een intentieovereenkomst die opgevolgd wordt door een
samenwerkingsovereenkomst. In speciﬁeke gevallen kan de
gemeente besluiten tot het aangaan van een Publiek Private
samenwerking (PPS) en een bouwclaimovereenkomst.
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Voorbeeld 4:
Samenwerking
bij het
ontwikkelen
van woonwijk
Marslanden II
Schema grondbeleid
ACTIEF

ActIEF
FacILItEREN

vERkOpEN/
actIEF
FacILItEREN

FacILItEREN
/mEEwERkEN
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Roosdom Tijhuis en de gemeente Hardenberg trekken intensief
samen op bij de nieuwbouw van woningen in Marslanden II.
Flexibiliteit, risicobeheersing en mogelijkheden om te anticiperen op
marktontwikkelingen zijn sleutelwoorden in deze samenwerking.
De afgelopen jaren is gebleken dat de woningmarkt vraagt om meer
ﬂexibiliteit, het inspelen op de vraag en concurrerende prijzen. Om
deze ﬂexibiliteit te kunnen waarmaken wordt er vanaf het begin van
het stedenbouwkundig ontwerp rekening mee gehouden dat snel
en eenvoudig gewisseld kan worden van woningbouwprogramma.
Kenmerkend voor de nieuwe samenwerking is dat er goede afspraken
worden gemaakt over bijvoorbeeld afname, categorie woningen, kwaliteit,
maar ook hoe partijen met elkaar omgaan als de woningmarkt verandert.
Zo worden de afspraken vormgegeven door een hoofdlijnenakkoord
dat als raamwerk dient. De afspraken worden vervolgens binnen de
deelgebieden afzonderlijk juridisch en ﬁnancieel hard gemaakt. Het
raamwerk omvat 1.000 woningen, de eerste deeluitwerking omvat
circa 400 woningen. Hiermee worden niet gelijk voor 1.000 woningen
afspraken gemaakt. Bij een succesvolle en voorspoedige ontwikkeling
wordt de samenwerking voortgezet.

De gemeente als
publieke partner

Grondgedachte 5
De gemeente geeft ruimte aan initiatiefnemers
met plannen die aanvullend zijn op het
gemeentelijke programma en passen bij
de gemeentelijke ambitie. Samenwerken in
planvorming met de eindgebruiker staat
daarbij als principe voorop. Slechts op
uitdrukkelijk verzoek ondersteunt de gemeente
bij het verwerven.
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Tot de invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) was het
vaak noodzakelijk om grond in eigendom te hebben om een
behoorlijk kostenverhaal te kunnen realiseren. Op basis van
de nieuwe Wro kan de gemeente kosten voor plannen van
ontwikkelende partijen via een exploitatieplan of middels een
overeenkomst op de grondeigenaren verhalen. In de praktijk
worden hierover voorafgaand aan een ruimtelijke procedure
afspraken gemaakt. Op deze manier voert de gemeente vaker
en meer een faciliterend grondbeleid, zonder dat grondbezit
noodzakelijk is.
De gemeente ondersteunt projecten die aanvullend zijn op
het gemeentelijke programma (woningbouw/bedrijventerrein)
en die passen bij de gemeentelijke ambities.
De regie ligt bij de marktpartij, het accent voor de
gemeente ligt op het voeren van de ruimtelijke procedures,
kostenverhaal en risicobeheersing. Mocht een dergelijk
project stagneren, dan kan de ontwikkelaar de
gemeente vragen een meer actieve rol te nemen door
grondbeleidinstrumenten in te zetten. De gemeente doet
dit alleen als de inzet van zo’n instrument daadwerkelijk
een bijdrage levert aan het project. De nadruk ligt dan op
risicobeheersing, kostenverhaal en een positieve cash ﬂow
voor de gemeente.

De gemeente Hardenberg verhaalt publiekrechtelijke kosten
bij voorkeur via privaatrechtelijke afspraken. Hiervoor sluit
de gemeente voorafgaand aan de start van een project een
zogenaamde anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar.
Als dit niet lukt probeert de gemeente publiekrechtelijk kosten
op basis van het exploitatieplan maximaal te verhalen bij
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partijen waarmee niet gecontracteerd is.
Kosten voor planschade die ontstaan als gevolg van
een particulier ruimtelijk initiatief worden vergoed door
de initiatiefnemer. Afspraken hierover worden in een
overeenkomst met de initiatiefnemer vastgelegd of
opgenomen in het exploitatieplan.
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Voorbeeld 5a:
Facelift in
Slagharen

Schema grondbeleid

ActIEF

ActIEF
FacILItEREN

vERkOpEN/
actIEF
FacILItEREN

FaCILITEREN/
MEEWERKEN
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Op de hoek van de Herenstraat en Coevorderweg in Slagharen is door
een plaatselijke ontwikkelaar een appartementencomplex gerealiseerd.
Op deze locatie stond een vervallen pand waar voorheen café Mien Breur
gevestigd was. Deze geheel verpauperde plek is na intensief overleg
tussen gemeente en de ontwikkelaar, door de ontwikkelaar aangekocht
en omgevormd in appartementen. De aanblik van deze locatie, langs de
weg waar ook veel bezoekers van het Attractiepark langskomen, is nu
een visitekaartje voor het centrum van Slagharen. Naast ondersteuning in
planvorming en het bieden van verkeersoplossingen, heeft de gemeente
bij de provincie Overijssel een subsidie aangevraagd en gekregen voor
de sloop van het oude pand en de nieuwbouw van het complex. Mede
door deze nauwe samenwerking tussen de gemeente, provincie en de
ontwikkelaar is het initiatief genomen. Een uitgelezen voorbeeld van een
actieve maar ook faciliterende gemeente.
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Voorbeeld 5b:
Realisering
Wooncomplex
De Bijenkorf in
Bergentheim
Schema grondbeleid

ActIEF

ActIEF
FacILItEREN

vERkOpEN/
actIEF
FacILItEREN

FaCILITEREN/
MEEWERKEN
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Wooncomplex De Bijenkorf is onlangs gerealiseerd op de hoek van de
Van Roijensweg en de Kanaalweg-Oost in Bergentheim. De situatie op
deze hoek was veel bewoners en Plaatselijk Belang jarenlang een doorn
in het oog. In samenwerking met de gemeente heeft een ontwikkelaar
de gebouwen en ondergrond aangekocht en is er een wooncomplex
gebouwd bestaande uit 14 starterswoningen. Dit type woningen sluit
goed aan bij de woningbehoefte in Bergentheim en bij de Woonvisie van
de gemeente Hardenberg. Het project levert hiermee een belangrijke
bijdrage aan de leefbaarheid in Bergentheim. De ontwikkeling is mede
mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de provincie Overijssel. Een
voorbeeld waarin de gemeente actief faciliterend heeft samengewerkt
met een ontwikkelende partij.
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