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1 Waarom is deze nota niet eerder opgesteld en aangeboden aan de raad als dit tenminste een-
maal per vier jaar dient te gebeuren?
Los van ambtelijke capaciteitsproblemen was het idee om de ontwikkelingen rond de Omgevings-
wet mee te nemen. De wetgeving op dit onderdeel, dat geregeld wordt in de aanvullingswet 
Grondeigendom die nog in procedure is, liep trager dan verwacht. De consequentie daarvan is in-
derdaad dat de vaststelling buiten de termijn van 4 jaar is komen te liggen.

2 Waarom wordt in deze Nota grondbeleid geen uitspraak gedaan over de minimale hoogte van de 
reserve Bouw- en grondexploitaties?
In de nota Grondbeleid wordt geen uitspraak gedaan over de minimale hoogte van de reserve 
maar worden kaders gegeven waaraan die reserve moet voldoen. De hoofdregel is dat de reserve 
Bouw- en grondexploitaties een financiële buffer dient te zijn die een voldoende risicobuffer 
vormt voor de financiële risico’s in lopende en toekomstige projecten. 

Wat een voldoende risicobuffer is hangt dus steeds af van een ‘weging’ van de financiële risico’s 
in lopende en toekomstige projecten. Het vaststellen van een minimale hoogte van de reserve ter 
dekking van de risico’s ligt bij nader inzien dan ook niet voor de hand. In het kader van de begro-
ting 2020 bepalen wij een standpunt over Bouw- en grondexploitaties op basis van de kaders in 
de Nota Grondbeleid. 

3 Hoe wordt bij de uitvoering van de Nota grondbeleid rekening gehouden met en ingespeeld op 
de Omgevingswet die naar verwachting in 2021 in werking treedt en die nog gewijzigd kan 
worden?
Grondbeleid en kostenverhaal wordt onder de Omgevingswet geregeld in de Aanvullingswet 
Grondeigendom. Deze wet is nog niet door de 2e kamer aangenomen. Er is zoveel mogelijk reke-
ning gehouden met deze regelgeving, voor zover die nu (in concept) bekend is. 

4 Kan de volgende zin op pagina 15 worden toegelicht: “In deze afspraken is opgenomen dat niet te 
bouwen woningen door Rijnhart Wonen 100% is de sociale sfeer dienen te liggen, waarvan 
tenminste 70 tot 75% betaalbaar moet zijn.” Wat wordt verstaan onder betaalbaar?
Het begrip betaalbaar is opgenomen in de prestatieafspraken. Betaalbaar is het afstemmen van 
de huurprijs op het inkomen van de woningzoekende. 

5 Op pagina 16 staat: “Nieuwbouw wordt gasloos indien financieel haalbaar (betaalbaarheid 
doelgroep).” Dit is toch in strijd met hetgeen op pagina 10 over de Wet Voortgang 
Energietransitie (Wet Vet) wordt vermeld?



De Wet Vet biedt ruimte aan het college van B&W om bij zwaarwegende redenen van algemeen 
belang uitzonderingen te maken en toch in een gasaansluiting te voorzien (‘Nee, tenzij’).

 
6 Op pagina 16/17 staat: “We gaan uit van een maximale ruimte voor bestemmingen van onze 

bedrijventerreinen: geen leegstand bij voldoende vraag.” Wordt hiermee bedoeld dat de ruimte 
voor bedrijventerreinen wordt geplafonneerd? En hoe wordt dit plafond dan berekend?
De betreffende tekst komt uit het coalitieakkoord en ziet op het optimaal benutten van de moge-
lijkheden om leegstand te voorkomen. Het ziet niet op het aanbrengen van een plafond. 

7 In het overzicht op pagina 19/20 staat bij Houtkamp onder meer: “... meer activiteiten mogelijk 
maken.” Wat houdt dit in?
De betreffende tekst komt uit de ruimtelijke structuurvisie (RSV). Op pag. 49 en 53 van die RSV is 
dit nader uitgelegd. 

8 In het overzicht op pagina 19/20 staat bij ‘t Heerlijk Recht onder meer: “aanhaken van het gebied 
bij het centrum van Leiderdorp ...” Wat houdt dit in?
De betreffende tekst komt uit de ruimtelijke structuurvisie (RSV). Op pag. 77 van die RSV is dit na-
der uitgelegd. 

9 In het overzicht op pagina 19/20 staat bij Bloemerd onder meer: “het realiseren van de 
ontsluiting voor autoverkeer buitenom ...” Wordt dit in de Mobiliteitsnota meegenomen?
Nee. De betreffende tekst komt uit de ruimtelijke structuurvisie (RSV). In het kader van de bereik-
baarheid en LAB071 is dit nader onderzocht. Een auto-ontsluiting buitenom komt er niet. 


