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*Z0223C8DF0D* 
Beslispunten 

1 De Nota Grondbeleid 2019-2023 vast te stellen en te publiceren 
 

 

1 SAMENVATTING  

De Nota Grondbeleid 2019-2023 heeft tot doel het grondbeleid voor de komende jaren te ver-
woorden. Het beschrijft welk instrumentarium de gemeente ter beschikking staat en wanneer en 
hoe dit instrumentarium wordt ingezet. Jaarlijks wordt door het College een grondprijzenbrief 
vastgesteld. 
 

2 Inleiding 

De vorige Nota Grondbeleid dateert uit 2013 en kende een looptijd van 2013-2017. Een actuali-
satie van het grondbeleid is dan ook gewenst, temeer in de financiële verordening (conform art. 
212 Gemeentewet) is opgenomen dat ten minste eens in de vier jaar een geactualiseerde Nota 
Grondbeleid ter behandeling en vaststelling aan de raad moet worden aangeboden. Naast deze 
verplichting zijn diverse andere aanleidingen om de Nota Grondbeleid te actualiseren, zoals de 
vastgestelde Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp 2035, het aangepaste sportbeleid en de gewij-
zigde regelgeving vanuit onder andere het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de nieu-
we Omgevingswet. 
 
De nieuwe Nota is opgebouwd uit een tweetal delen. In het eerste deel staat een voorwoord, een 
samenvatting waarin de beleidskeuzen zijn opgenomen en de inleiding en aanleiding. Met de vast-
stelling van deze nieuwe Nota grondbeleid 2019-2023 worden de beleidskeuzen van de vorige No-
ta Grondbeleid vervangen. Daarnaast is er een toelichting deel waar nader wordt ingegaan op de 
gemaakte beleidskeuzen. In de Nota is zoveel mogelijk rekening gehouden met de nieuwe Omge-
vingswet (Ow) als de Aanvullingswet Grondeigendom (Awg). 
 

3 Beoogd effect 

Het doel van de Nota Grondbeleid is te komen tot een grondbeleid dat eenduidig, transparant, te-
rughoudend en ondersteunend is. In de Nota zijn diverse beleidskeuzen opgenomen. 
 

4 Argumenten 

Uitgangspunt is dat de Nota Grondbeleid eens in de vier jaar wordt geactualiseerd. De vorige Nota 
Grondbeleid dateert van 2013. In de Nota Grondbeleid 2019-2023 zijn de spelregels over de rol 
van de gemeente in gebiedsontwikkelingen opgenomen. Met de vaststelling van deze nieuwe Nota 
grondbeleid 2019-2023 vervallen de beleidskeuzen van de voorgaande Nota (2013-2017). 
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5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De beleidsregels in Nota Grondbeleid geven geen passende oplossing voor alle vraagstukken die op 
het gebied van grond in gemeentelijk eigendom spelen. De gemeente zal de invulling van haar 
grondbeleid per situatie toesnijden om het gewenste resultaat te bereiken. In beginsel is er sprake 
van een faciliterend grondbeleid. Per opgave zal de gemeente beoordelen of er omstandigheden 
of aanleiding is om een andere vorm van grondbeleid toe te passen en welke instrumenten daarbij 
behoren. 

 
De gronduitgifteprijzen in de jaarlijkse te actualiseren grondprijzenbrief dienen als richtlijn te wor-
den gebruikt bij verkoop, vaststelling van huursommen en erfpachtcanons. Factoren als situering, 
bebouwingsmogelijkheden, omvang en vorm van een perceel zijn mede bepalend voor de prijs-
vaststelling en zijn daarom niet altijd in een algemene richtlijn te vatten. Om deze reden kan zono-
dig, met argumenten onderbouwd, van de richtlijn worden afgeweken.  

 
Met de vaststelling op 4 juni 2019 van de grondpijzenbrief 2019 is vooruit gelopen op de nieuwe 
Nota Grondbeleid 2019-2023. De raad is middels een brief van dit besluit geïnformeerd. Voor zo-
ver mogelijk is rekening gehouden met de nieuwe Omgevingswet en de Aanvullingswet grondei-
gendom. De verwachting is dat de nieuwe wetgeving in 2021 in werking treedt en mogelijk nog op 
een aantal punten gaat wijzigen.  
 
In tegenstelling tot de toezegging die gedaan is in de nota Weerstandsvermogen wordt in deze No-
ta Grondbeleid geen uitspraak gedaan over de minimale hoogte van de reserve Bouw- en grondex-
ploitaties. Dit zal worden betrokken bij de opstelling van de Begroting 2020. 
 

6 Communicatie 

De Nota Grondbeleid zal evenals de jaarlijkse grondprijzenbrief worden gepubliceerd op de webs-
ite van de gemeente.  
 

7 Financiën 

N.v.t. 
 

8 Evaluatie 

Jaarlijks wordt de grondprijzenbrief door het college geactualiseerd.  
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 
Bijlagen: Nota Grondbeleid 2019-2023 (Z/19/082555/161782) 


