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Geachte leden van de raad,

Bijgaand sturen wij u ter informatie de Grondprijzenbrief 2016. Deze is vastgesteld 
op 13 december 2016 door het college.

Het gemeentelijk grondbeleid is op hoofdlijnen vastgelegd in de Nota Grondbeleid 
2013-2017,door de raad vastgesteld op 18 maart 2013. Door het College wordt met 
een periodieke vaststelling van de gronduitgifteprijzen nader invulling gegeven aan 
het prijsbeleid ten aanzien van grondverkopen. Uitgangspunt is dat de actualisatie 
jaarlijks plaatsvindt. Hierdoor kan tijdig gereageerd worden op actuele 
marktomstandigheden en maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen.

Gelet op de huidige marktsituatie, prijsontwikkelingen en de grondprijzen van 
gemeenten in de regio zijn ten opzichte van de grondprijzenbrief 2015 enkele 
grondprijzen aangepast.
Dit zijn de grondprijzen voor de sociale huursector, Voorzieningen zonder 
commercieel oogmerk en voor telecom- en energievoorzieningen:

Grondprijzenbrief Grondprijzenbrief 

f 2015 
Sociale sector huur 
Kavelprijs min. 6 16.000,- min. 6 16.250,-
Per m2 indien te realiseren te verkopen 

E 

grond. min. 6 
Voorziening¿enzonder een commercieel 
oogmerk E 
Bij een FSI kleiner dan 1 wordt de uitgifteprijs 6 6 
uitgedrukt in een prijs per m2 uitgeefbaar 
terrein. Bij een FSI groter dan 1 wordt de 
uitgifteprijs uitgedrukt in een prijs per m2 

min. E 

É/šoyrzieninglemnivowor telecom-en energie m2 
mm 
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Een andere wijziging is dat nu ook een afkoopsom voor parkeerplaatsen is 
opgenomen in de grondprijzenbrief. Het addendum Parkeerbeleidsplan is in maart 
2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is een afkoopsom opgenomen voor 
parkeerplaatsen. ln het addendum was reeds aangekondigd dat deze afkoopsom in 
de grondprijzenbrief zou worden opgenomen. De afkoopsom is opgenomen met een 
verwijzing naar dit addendum.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met inge van Vliet 
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