
MEMO

Aan: gemeenteraad 
Van: Daan Binnendijk
Datum: 5 september 2019
Betreft: Beantwoording vragen politiek forum (2 sept.) Nota Grondbeleid en Nota Kostenverhaal 

Aanpassing teksten Nota Grondbeleid & Nota Kostenverhaal

De teksten in de Nota Grondbeleid 2019 – 2023 zijn als volgt aangepast:

Paragraaf 1.2.1 Prestatieafspraken Leiderdorp 2019 – blz. 15

In de prestatieafspraken met Rijnhart Wonen wordt ingegaan op de beschikbaarheid, de duurzaam-
heid en de betaalbaarheid. In deze afspraken is opgenomen dat de te bouwen woningen door Rijn-
hart Wonen 100% in de sociale sfeer dienen te liggen, waarvan tenminste 70 tot 75% betaalbaar 
moet zijn. 

Paragraaf 5.8 Aanbesteding en Aanbestedingswet 2012 – blz. 47

De vier gemeenten in de Leidse regio hebben in regionaal verband het aanbestedingsbeleid opge-
steld. De uitgangspunten, ambities en kaders op grond waarvan de aanbestedingen worden uitge-
voerd zijn vastgelegd in dit Regionale Aanbestedingsbeleid voor de Leidse regio. 

De tekst in de Nota Kostenverhaal 2019 wordt als volgt aangepast:

Paragraaf 4.1 Gebiedsafbakening – blz. 12

…Mogelijk heeft de gemeente dat er voor over om de verloedering tot stilstand te brengen en nieu-
we impulsen te geven aan Zuid en de omliggende omgeving. De gemeentelijke…

Evaluatie Nota Grondbeleid 2013-2017

Er is geen expliciete evaluatie uitgevoerd naar aanleiding van het raadsbesluit uit 2013. Wel is intern 
besproken of het doel van het beleid nog volstaat en welke punten van de Nota grondbeleid wijziging 
of aanvulling behoeven. Ten opzichte van de voorgaande Nota zijn als gevolg daarvan geen wezenlij-
ke verschillen in de wijze waarop de gemeente Leiderdorp haar grondbeleid vorm geeft. In paragraaf 
2.2 van de Nota wordt aangegeven dat naast de verplichting die voortvloeit uit de financiële verorde-
ning er nog andere redenen zijn te benoemen waarom de nota moet worden geactualiseerd, zoals 
nieuw coalitieakkoord, aanpassing sportbeleid, nieuwe Structuurvisie Leiderdorp 2035 en gewijzigde 
regelgeving. 

 



Wordt grondprijs sociale woningbouw ook residueel berekend (Nota Grond-

beleid)? 

In de genoemde beleidskeuzen staat onder het grondprijsbeleid dat grondprijzen marktconform die-
nen te zijn, behoudens de uitgifte van gronden voor sociale woningbouw en voorzieningen met een 
maatschappelijk belang die geen winstoogmerk hebben. Omdat hier een lagere grondprijs geldt 
wordt bij de grond-uitgifteovereenkomsten een anti-speculatiebeding dan wel andere voorwaarden 
opgenomen.  

Fonds integrale gebiedsontwikkeling (Nota Kostenverhaal): waar is dit voor 
nodig/wat houdt dit in?

De oprichting van een fonds integrale gebiedsontwikkeling volgt uit de Ruimtelijke Structuurvisie 
2035 Leiderdorp. Bij integrale gebiedsontwikkeling, zoals bij de Baanderij en de A4-zone, kan gebruik 
gemaakt worden van bovenplanse verevening. Dit kan namelijk worden toegepast bij een gebieds-
ontwikkeling, waarbij sprake is van versnipperd eigendom, waarbij ontwikkelingen verspreid in de 
tijd plaatsvinden en die je als een samenhangend geheel zou willen beschouwen. Doel hiervan is te 
voorkomen dat alleen de winstgevende projecten gerealiseerd worden en de projecten die geld kos-
ten niet van de grond komen. Plussen worden gestort in een specifiek voor dit project op te richten 
fonds (fonds integrale gebiedsontwikkeling) om de investeringen uit te betalen. 


