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 2013 VOORSTELLEN    

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 19-02-2013 

Onderwerp:  Nota Grondbeleid 2013-2017  Aan de raad.  

Beslispunten 

1. Vast te stellen de nota Grondbeleid 2013-2017, Grondslagen van het grondbeleid met de 
daarin genoemde beleidsregels. 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Vanuit het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ is in de 
Financiële Verordening een regeling opgenomen ten aanzien van de paragraaf 
grondbeleid van de gemeente en ook de Nota Grondbeleid. Conform de Financiële 
Verordening van de gemeente Leiderdorp biedt het College van Burgemeester en 
Wethouders tenminste eens in de vier jaar de raad ter vaststelling een Nota Grondbeleid 
aan. 
Wijzigingen wet- en regelgeving en externe omstandigheden, zoals de situatie op de 
vastgoed- en financiële markt zijn dusdanig gewijzigd dat herijking van het beleid op zijn 
plaats is. 
Er is behoefte aan een aanscherping van de beleidsuitgangspunten inzake zogenaamde 
snippergrond (hierna: gemeentegrond) en strategische aankopen/verwerving. Er is 
behoefte aan meer duidelijkheid en uniformiteit bij zaken omtrent erfpacht. Binnen de 
gemeente wordt breed gediscussieerd over de toekomstvisie en over de toekomstige 
ruimtelijke en maatschappelijk ontwikkeling van de gemeente. Het grondbeleid kan 
handvatten bieden aan de uitvoering van deze visies. 
 

1.b Voorgeschiedenis 

De vigerende Nota Grondbeleid stamt uit 2006. 
Op 5 maart 2012 heeft de raad het kader eigendommenbeleid vastgesteld. Aan de hand 
van een inventarisatie van alle gemeentelijke eigendommen, is de beleidslijn en het kader 
bepaald. 
 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Grondbeleid, Ruimtelijke ordening, Beheer openbaar gebied, Financiën 

 

2 Beoogd effect 

De nota Grondbeleid 2013-2017 heeft tot doel het grondbeleid voor de komende jaren te 
verwoorden. Met grondbeleid wordt aangegeven hoe de gemeente omgaat met 
gemeentelijke grond. Het doel is een eenduidig, transparant, terughoudend en 
ondersteunend grondbeleid. 
 

3 Argumenten 

1.1 Met de nota grondbeleid wordt inzicht ten aanzien van grondbeleid gegeven en 
voorwaarden aangegeven. 
De nota grondbeleid: 

• geeft inzicht in hoe de grondportefeuille er uit dient te zien qua kwantiteit, kwaliteit en 
qua beheer en onderhoud. 
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• maakt de grondportefeuille passend aan de maatschappelijke vraag en organiseert 
flexibiliteit om de portefeuille passend te houden aan de (veranderende) vraag van 
'morgen'. Het is een afweging van kosten en baten, die maatschappelijk en financieel 
zijn (maatschappelijk en financieel rendement). 

• schept de voorwaarden en bepaalt de financieel-economische spelregels voor het 
realiseren van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. Met deze 
spelregels kan de gemeente, rekening houdende met de verschillende 
verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders (B&W) en de 
gemeenteraad, op financieel economisch verantwoorde wijze de in andere 
beleidsdocumenten opgenomen ruimtelijke doelstellingen realiseren. 

• geeft inzicht in de manier waarop de gemeente werkt met grondexploitaties, 
risicomanagement en de waardering van het gemeentelijke grondbezit in relatie tot de 
financiële reserves van de gemeente. 

• zorgt ervoor dat onderhandelingen ten aanzien van grondzaken met externe partijen 
op een transparante en consequente manier kunnen verlopen. Het vermindert 
discussie en voorkomt willekeur. Transparantie naar externe partijen is van belang: 
wat mogen partijen van de gemeente verwachten? 

• geeft inzicht in de verhouding tussen de beperkte financiële middelen en de lopende 
risico’s op gebied van grondzaken. Ook de gemeente zal in de huidige economische 
situatie ‘de tering naar de nering’ moeten zetten. De risico’s moeten dan ook te allen 
tijde aanvaardbaar blijven. 

 
1.2 De beleidsregels, genoemd in de nota, dragen bij aan een eenduidig, transparant, 
terughoudend en ondersteunend grondbeleid. 
In de nota worden de diverse beleidsregels toegelicht. 
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 De beleidsregels in de nota geven geen passende oplossing voor alle vraagstukken 
die op het gebied van grond in gemeentelijk eigendom spelen.  
De verschillen in de huidige verhuur- en erfpachtconstructies, om een voorbeeld te 
noemen, zijn erfenissen die we met de voorliggende beleidsregels naar de toekomst toe 
proberen te harmoniseren/te slechten. Dat vraagt tijd. De consequenties hiervan voor 
verschillende verenigingen, organisaties, gebruikers kunnen immers groot zijn.  
De beleidsregels geven ook geen antwoord op alle vragen over iedere snipper groen, elk 
elektriciteitshuisje, bushalte of kunstwerk  op gemeentelijk grondgebied.  Door een 
inventarisatie in 2010 hebben we alle gemeentelijke eigendommen in beeld. Met het 
grondbeleid richten we ons vooral op die objecten die qua ligging of maatschappelijk –
strategisch van belang zijn. De overige objecten worden uiteraard wel beheerd.  
 

5 Duurzaamheid 

nvt 
 

6 Communicatie en participatie 

De vastgestelde nota grondbeleid zal openbaar te raadplegen zijn. 
Hiermee biedt de gemeente aan haar burgers en contractpartijen duidelijkheid over haar 
grondbeleid. Tevens is de nota een actueel toetsingskader voor ambtenaren en 
bestuurders hoe om te gaan met de inzet van grondbeleidsinstrumenten. 
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7 Kosten, baten en dekking 

In de paragraaf grondbeleid wordt het grondbeleid van de gemeente toegelicht. 

 

8 Evaluatie 

In 2017 wordt het grondbeleid geëvalueerd. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

1. Nota Grondbeleid 2013-2017, Grondslagen van het grondbeleid 


