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Samenvatting en leeswijzer 

 

 
Hoofdstuk 1 bevat de inleiding tot de Nota Grondbeleid. Hierin wordt aangegeven dat de Nota 

Grondbeleid als het ware een ‘gereedschapkist’ biedt voor het door de gemeente Medemblik te 
voeren grondbeleid. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het processuele, juridische en 
financiële kader. Het grondbeleid wordt niet gezien als doel op zich, maar een middel om het 
ruimtelijk beleid op een bestuurlijk en economisch verantwoorde wijze te realiseren. Een aantal 
ontwikkelingen brengt met zich mee dat het huidige Grondbeleid aan vervanging toe is. Daarbij 
kan gedacht worden aan de effecten van de “nieuwe” Wet ruimtelijke ordening (Wro), de mondiale 

kredietcrisis en de daarop volgende recessie, en de aanbevelingen die ons accountantsbureau heeft 
geformuleerd voor de grondexploitatie. 
 
 
Hoofdstuk 2 geeft de ontwikkelingen in het grondbeleid weer. In paragraaf 2.1 wordt ingegaan op 
de gevolgen van de invoering van de Wro. Voor het grondbeleid zijn met name de wijzigingen in 

het planologisch instrumentarium van belang en de gevolgen van de invoering van de zogenaamde 

‘Grondexploitatiewet’ waardoor kostenverhaal mogelijk wordt bij omgevingsvergunningverlening. 
Vanuit Europa is met name het aanbestedingsbeleid en staatssteun van belang. Om te 
onderzoeken of aanbesteding c.q. selectie voor de gemeente Medemblik nuttig en/of nodig is stelt 
zij aan het einde van een initiatieffase van een project – waarvoor zij de grondexploitatie (mede) 
voert – een selectie- en aanbestedingsstrategie op. Om een vermoeden van staatssteun te 
voorkomen, voert de gemeente Medemblik bij grondtransacties een openbare biedingsprocedure, 
of laat zij voorafgaand aan de grondtransactie een onafhankelijke taxatie uitvoeren. 

Ten slotte worden de ontwikkelingen binnen de gemeente Medemblik toegelicht in paragraaf 2.4. 
De beleidsdocumenten die van invloed zijn op het grondbeleid worden benoemd, zoals onder 
andere de Structuurvisie “sterke kust en sterk achterland 2012- 2022” en de Woonvisie Medemblik 
2012 – 2020. 
 
Beleidsuitgangspunten Hoofdstuk 2: 

 
 
In hoofdstuk 3 worden de grondexploitatie en samenwerkingsmodellen toegelicht. Allereerst 
wordt aandacht besteed aan het onderscheid tussen actief en faciliterend grondbeleid. De 
gemeente Medemblik volgt bij inzet van actief grondbeleid voor de klassieke of een lichtere vorm 
van projectmatig werken (een en ander afhankelijk van de schaal/omvang van het project), en 

stelt haalbaarheids- en/of risicoanalyses op. Bij facilitair grondbeleid worden de kosten verhaald op 
de ontwikkelende partijen. 
In paragraaf 3.5 volgt een uiteenzetting van de gemeentelijke grondexploitatie in het traditioneel- 
en bouwclaim model. In paragraaf 3.6 volgt een uitleg hoe wordt omgegaan met gezamenlijke 
grondexploitaties en Publiek Private Samenwerking (PPS). Ten slotte volgt in paragraaf 3.7 de 
private grondexploitatie, waarbij aandacht wordt besteed aan de anterieure overeenkomst en het 
concessiemodel.  

 
 

Hoofdstuk 4 geeft een uiteenzetting van de grondbeleidstrategie. Ten eerste worden de 
uitgangspunten van het grondbeleid benoemd. De gemeente Medemblik voert – afhankelijk van de 
specifieke omstandigheden – actief, dan wel faciliterend grondbeleid. Bij locaties waar de gemeente 
geen grondpositie heeft, voert zij faciliterend grondbeleid. 

Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 ingegaan op de verwervingsmogelijkheden. Per project wordt  
afgewogen of de gemeente Medemblik actief gaat verwerven en of zij daartoe in het kader van het 
‘tweesporenbeleid’ haar publiekrechtelijk instrumentarium inzet, te weten: het vestigen van een 
gemeentelijke voorkeursrecht en/of het voeren van een onteigeningsprocedure. 
 
 

Zowel bij de eventuele verstrekking van (financiële) bijdragen in tekortlocaties als bij 
grondtransacties zal van geval tot geval worden onderzocht of overeenkomstig de geldende 

staatssteuncriteria wordt geopereerd c.q. welke maatregelen nodig zijn om in overeenstemming 

met de geldende regelgeving te handelen. 
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In paragraaf 4.3 volgt het kostenverhaal. Bij faciliterend grondbeleid wordt gebruik gemaakt van 

afdeling 6.4 Wro (ook wel bekend als ‘Grondexploitatiewet’). In eerste instantie wordt getracht een 
anterieure overeenkomst te sluiten. Bij het voorbereiden en vaststellen van het bestemmingsplan 
wordt – indien het kostenverhaal nog niet is zeker gesteld met anterieure overeenkomst(en) – 

tevens een exploitatieplan voorbereid en vastgesteld om kostenverhaal zeker te stellen bij 
verlening van de omgevingsvergunning. 
Ten slotte volgen in paragrafen 4.4 en 4.6 het grondprijs- en gronduitgifte beleid van de gemeente.  
In Medemblik wordt voor actieve grondexploitaties over het algemeen de residuele grondwaarde-
methode gehanteerd. De indeling in woningbouwcategorieën in een project is mede afhankelijk van 
het te behalen resultaat.  
Binnen de gemeente Medemblik vindt in het algemeen uitgifte van grond plaats door middel van 

verkoop. Voor de uitgifte van openbaar groen geldt de beleidsnota ‘Uitgifte van openbaar groen en 
restpercelen’. Bij uitzondering vindt uitgifte in erfpacht plaats. De gemeente Medemblik weegt bij 
gronduitgifte per geval af welke systematiek van gronduitgifte en/of selectie wordt toegepast. 
 
 
Beleidsuitgangspunten Hoofdstuk 4: 

 

 

 

 

De gemeente Medemblik voert een strategisch grondbeleid. Dit betekent dat per ontwikkeling 
wordt bekeken wat de meest geschikte vorm van grondbeleid is (actief, publiekprivate 
samenwerking of faciliterend). Belangrijke criteria zijn hierbij onder andere de grondposities, 
de gewenste mate van sturing door de gemeente op bepaalde ontwikkelingen, het verwachte 
financiële resultaat en de bijbehorende financiële risico’s.  

  

Met betrekking tot de verwerving van gronden in het kader van actief grondbeleid gelden de 

volgende uitgangspunten van beleid:  
1. Planmatige verwerving van gronden vindt plaats voor zover deze passen binnen de 
vastgestelde exploitaties van de gemeente; 
2. Van strategische aankopen wordt vooraf het risicoprofiel bepaald en wordt aan de hand van 
dit risicoprofiel door de Raad bepaald of de aankoop verantwoord is. Uitgangspunt is 
inschakeling van de Raad vooraf. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij 
verantwoording achteraf de voorkeur verdient; 

3. Jaarlijks stelt de gemeente haar marktwaarde voor de nog niet in exploitatie genomen 
complexen vast. Daarbij wordt het volgende toetsingskader gehanteerd: 
                   a. Is de locatie gelegen binnen of buiten de zogenaamde “rode contour” zoals  

vastgesteld door de provincie? 
                   b. Indien de locatie buiten de rode contour gelegen is, dan dient conform het BBV   
                       te worden afgewaardeerd naar marktwaarde op basis van huidige bestemming,  

                       tenzij: 
                       er sprake is van een aantoonbare woningbehoefte, er geen bouwmogelijkheden    
                       (meer) zijn binnen de rode contour en er geen (bouw)ruimte meer is in door de  
                       provincie goedgekeurde uitleglocaties buiten de rode contour.      

                   c. Voor de onder b) genoemde gronden wordt bepaald of deze nodig zijn om in de  
behoefte van de betreffende kern te voorzien. Indien dat niet het geval is, dan 
worden de betreffende gronden afgestoten.   

4. Om ruimtelijke ontwikkelingen door te voeren maakt de gemeente waar nodig gebruik van de 
aan haar toegekende bevoegdheden om gronden te verwerven, te weten de wettelijke 
instrumenten Wet voorkeursrecht gemeenten en de Onteigeningswet; 
5. Bij tijdelijk beheer van gronden en / of opstallen stelt de gemeente per exploitatiegebied een 
beheerplan op, waarbij de uitvoering van de voorgenomen ontwikkeling het uitgangspunt is. 
 

Bij faciliterend grondbeleid wordt gebruik gemaakt van afdeling 6.4 Wro. In eerste instantie 
wordt getracht een anterieure overeenkomst te sluiten. Bij het voorbereiden en vaststellen van 
het bestemmingsplan wordt – indien het kostenverhaal nog niet is zeker gesteld met anterieure 
overeenkomst(en) – tevens een exploitatieplan voorbereid en vastgesteld om kostenverhaal 

zeker te stellen bij bouwvergunningverlening. Planschadekosten worden verhaald op de 
ontwikkelaar. 
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De gemeente Medemblik hanteert de volgende grondprijsmethodiek per gebruiksfunctie: 
 

Gebruiksfunctie Grondwaardemethode 

Woningbouw sociale huur Vaste grondprijs per m2. 

Toelichting Prijs wordt vastgelegd in nog met de woningbouwverenigingen af te 
sluiten “Prestatieovereenkomst 2013 t/m 2016”  

Woningbouw sociale koop Vaste grondprijs per m2. 

Toelichting Heeft betrekking op starterswoningen 

  
Woningbouw rijtjeswoning In principe wordt de grondprijs residueel bepaald. 

Toelichting Hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken. 

  
Woningbouw vrije sector In principe wordt de grondprijs residueel bepaald. 

Toelichting Hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken. 

  
Vrije kavels Vaste grondprijs per m2 (via een staffelopbouw) per object 

Toelichting Op basis van de comparatieve methode wordt een gemiddelde 
marktwaarde per m2 vastgesteld voor de vrije kavels in een project. 
De prijzen van kavels met bijvoorbeeld een bijzondere ligging of 
grootte en dergelijke, worden afzonderlijk beoordeeld en vastgesteld. 

  
Kantoren Comparatief en residuele waardemethode 

Prijsstelling: f.s.i
1
> 1: prijs per m2 BVO

2
 

Prijsstelling: f.s.i.< 1: prijs per m2 uitgeefbaar terrein  

Toelichting Aan de hand van factoren als ligging, representativiteit en aansluiting 
op openbaar vervoer en uitvalswegen wordt een zo reëel mogelijke 
residuele grondwaarde per m2 BVO berekend. De marktwaarden in 
de omgeving (comparatieve methode) gelden hierbij als 
toetsingskader. 

  
Bedrijven Grondprijs per m² / comparatieve methode  

Prijsstelling: f.s.i. > 1: prijs per m2 BVO 
Prijsstelling: f.s.i. < 1: prijs per m2 uitgeefbaar terrein 

Toelichting Aan de hand van factoren als ligging, representativiteit en aansluiting 
op openbaar vervoer en uitvalswegen wordt een zo reëel mogelijke 
grondwaarde per m² grondoppervlak berekend. De marktwaarden in 
de omgeving (comparatieve methode) gelden hierbij als 
toetsingskader. 
 

  
Winkels en horeca Comparatief / marktwaarde per m² BVO 

Toelichting De huurprijzen, commerciële waarden lopen in deze gebruiksfunctie 
sterk uiteen. In concrete situaties zal er een inschatting worden 
gemaakt van de marktwaarde per m² BVO. Hierbij kan aansluitingen 
worden gezocht bij referenties in de omgeving (comparatief) 

  
Voorzieningen niet-commercieel Vaste grondprijs per m² BVO 

Toelichting Bij deze gebruiksfunctie wordt uitgegaan van een vaste m2-prijs. 
Hierbij kan gedacht worden aan de kostprijs. Een echte markt voor 
deze functies is er namelijk niet. 

  

Openbaar groen en reststroken 
(snippergroen) 

Vaste grondprijs per m2 conform de door de raad vastgestelde 
“Beleidsnota uitgifte openbaar groen en restpercelen”.  

  

Pacht van agrarische gronden De minimum pachtprijs wordt afgestemd op de tarieven van Bureau 
Beheer Landbouwgronden. 

  

Gronden voor sportvelden Worden in erfpacht uitgegeven.  

  

Grond voor zendinstallaties Wordt verhuurd in combinatie met het vestigen van een recht van 

                                            
1 F.s.i = Floor- space -index (verhouding tussen de vloeroppervlakte van een gebouw in m2 BVO en de oppervlakte van de  

  totale kavel waar het gebouw op komt in m2) 
2
 BVO= Bruto Vloer Oppervlakte 
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opstal 

  

Grond voor volkstuinen Wordt verhuurd 

  

Nutsvoorzieningen (b.v. trans- 
formatorstations) 

Vaste grondprijs 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Hoofdstuk 5 handelt over de organisatie van het grondbeleid en de financiële beheersing daarvan. 
Allereerst wordt ingegaan op de organisatorische inbedding van het grondbeleid. Hoe ligt de 
verhouding tussen college en raad als het gaat om grondbeleid, wat is de rol van taakveld 
Grondzaken, hoe vindt de informatievoorziening over het gevoerde beleid plaats en wat is de 
relatie met de planning & control cyclus. 
Voor alle projecten binnen de portefeuille van de grondbedrijfsfunctie worden onderbouwde 

exploitatieopzetten gemaakt, die jaarlijks worden herzien. Ten behoeve van de jaarlijkse  
actualisatie van exploitatieopzetten worden jaarlijks parameters rente en inflatie vastgesteld. Voor 
grondexploitaties is daarbij de debetrente gelijk aan de creditrente.  
Als sprake is van gemeenschappelijke grondexploitatie met andere partijen, worden de financiële  
consequenties voor de gemeente expliciet gemaakt in een gemeentelijke exploitatieberekening. De 
projecten en activiteiten in fase 2 (ontwerp) en 3 (uitvoering) maken deel uit van de 
grondbedrijfsfunctie. Dit is de basis voor het bepalen van de portefeuille. Projecten in de 

initiatieffase vallen hier buiten. Wat betreft winst- en verliesneming is van belang dat van projecten 
binnen de portefeuille van de grondbedrijfsfunctie eventuele winsten worden toegevoegd aan de 
Reserve Bouwgrondexploitatie. In principe is dat het geval bij afsluiting van de exploitatie, tenzij 

tussentijdse winstneming verantwoord is. Voor eventuele tussentijdse winstneming is beleid 
geformuleerd. 
In paragraaf 5.4 wordt de risicobeheersing toegelicht. Een exploitatieberekening dient altijd 

geflankeerd te zijn door een actuele risicoanalyse. Deze analyse wordt vastgesteld door het college 
en ter kennis gebracht aan de gemeenteraad. 
Paragraaf 5.5 behandelt de reserves en voorzieningen. Uitgangspunt is dat binnen de 
grondbedrijfsfunctie alle mogelijke financiële tegenvallers en negatieve resultaten primair worden 
gedekt door activiteiten met een voordelig saldo. Daarvoor is de Reserve Bouwgrondexploitaties 
(RBG) ingesteld, die het karakter van een vereveningsreserve heeft.  
Het weerstandvermogen wordt toegelicht in paragraaf 5.6 en is te beschouwen als een ondergrens 

aan de daarin opgenomen middelen. Het dient als buffer om eventuele conjuncturele risico’s van de 
huidige activiteiten op te kunnen vangen. De omvang van dit weerstandsvermogen wordt jaarlijks 
opnieuw berekend in de risicoanalyse en kan daarom fluctueren. 
Ten slotte wordt in paragraaf 5.7 aangegeven hoe met informatievoorziening wordt omgegaan.  
 
 
Beleidsuitgangspunten Hoofdstuk 5: 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

De gemeente Medemblik zal bij gronduitgifte per geval afwegen welke systematiek van 
gronduitgifte en/of selectie wordt toegepast. 

Uitgangpunt voor de bepaling van grondprijzen is een functionele grondprijspolitiek. Kader 

hiervoor is de door de raad vastgestelde grondwaardemethodiek (zie hierboven). Het 
vaststellen van de grondprijzen is gedelegeerd aan het college van burgemeester en 
wethouders. 

De Gemeenteraad geeft de kaders aan waarbinnen het college het grondbeleid uitvoert. 
Daarnaast geeft de raad ook de richting aan waarin het grondbeleid zich dient te bewegen. Dat 
gebeurt door het goedkeuren en vaststellen van beleidsnota’s, plannen, voorstellen en 
kredietaanvragen.  
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Als zich gemeentelijke gebouwen bevinden op de door de gemeente te ontwikkelen locaties wordt 
de boekwaarde daarvan ten laste gebracht van de Algemene Reserve. Kosten van gemeentelijke 
gebouwen en faciliteiten worden niet uit de grondexploitatie betaald. Er wordt alleen een reële 
grondwaarde ten laste gebracht van de grondexploitatie. 

1. De vaststelling van een grondexploitatie vindt plaats na de definitiefase (normatieve  
    grondexploitatie) en de ontwerpfase (definitieve grondexploitatie). 
2. Elke grondexploitatie wordt minimaal jaarlijks herzien. 
3. Afsluiting van de grondexploitatie vindt plaats indien 90% van de geprognosticeerde 
    werkzaamheden zijn uitgevoerd en 100% van de uit te geven gronden zijn verkocht. 
4. Kredieten worden aangevraagd bij de raad aan het eind van de ontwerpfase (als er een 
   definitief ontwerp is). 

Ten behoeve van de jaarlijkse actualisatie van exploitatieberekeningen worden jaarlijks 
parameters rente en inflatie vastgesteld. Voor grondexploitaties is daarbij de debetrente gelijk 
aan de creditrente. 

Van projecten binnen de portefeuille van de grondbedrijfsfunctie worden eventuele winsten 
toegevoegd aan de Reserve Bouwgrondexploitatie. In principe is dat het geval bij afsluiting van 
de exploitatie, tenzij tussentijdse winstneming verantwoord is. Voor eventuele tussentijdse 
winstneming is beleid geformuleerd. 
Voor een geprognosticeerd verlies van een grondexploitatie wordt direct een voorziening ter 
grootte van het verwachte resultaat op nominale waarde in het betreffende boekjaar genomen. 
Deze voorziening komt ten laste van de Reserve Bouwgrondexploitatie. 

 Een exploitatieberekening dient altijd geflankeerd te zijn door een actuele risicoanalyse. Deze 
 analyse wordt vastgesteld door het college en ter kennis gebracht aan de gemeenteraad. 

Uitgangspunt is dat binnen de grondbedrijfsfunctie alle mogelijke financiële tegenvallers en 
negatieve resultaten primair worden gedekt door activiteiten met een voordelig saldo. Daarvoor 
is de Reserve Bouwgrondexploitatie (RBG) ingesteld, die het karakter van een verevenings-
reserve heeft. De minimale omvang van de RBG is vastgesteld op 20 % van de totale 

boekwaarde van de verschillende complexen. De reserve kan en mag niet negatief zijn. 
  

Het weerstandsvermogen maakt deel uit van de RBG en is te beschouwen als een ondergrens 
aan de daarin opgenomen middelen. Het dient als buffer om eventuele conjuncturele risico’s van 

de huidige activiteiten op te kunnen vangen. De omvang van dit weerstandsvermogen wordt 
jaarlijks opnieuw berekend in de risicoparagraaf van de begroting en de jaarrekening en kan 
daarom fluctueren. 

De dagelijkse uitvoering van het grondbeleid is een taak van het college. Het college formuleert 
de beleidsvoornemens voor het grondbeleid in de paragraaf grondbeleid in de begroting. 
Het college legt verantwoording af aan de raad over de uitvoering van het grondbeleid bij de 
jaarrekening, waar in de paragraaf grondbeleid verslag wordt gedaan over de uitgevoerde 
activiteiten en de resultaten die dat heeft opgeleverd.  
De risico’s van de grondexploitatie worden in beeld gebracht in een jaarlijks op te stellen 

“Risicoscan Grondexploitaties” die tijdens het traject van de jaarrekening gepresenteerd en 
toegelicht wordt. 
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1.   Inleiding 

 

 

 
1.1  Aanleiding voor deze nota 

 
Het binnen onze gemeente geldende grondbeleid is door de raad vastgesteld op 3 januari 2011. 
Het betreft een tweetal beleidsnota’s (de nota Grondbeleid en de nota Grondbedrijffunctie), die 
reeds in de voormalige gemeente Medemblik opgesteld en vastgesteld zijn in het voorjaar van 
2009.  
Inmiddels zijn we 4 jaar verder en is er reden om het beleid te actualiseren c.q. te herzien:  

 In de geldende Nota Grondbeleid is aangegeven dat het wenselijk wordt geacht om deze 

nota eens in de vier jaar te actualiseren en opnieuw vast te stellen.  
 De Woonvisie Medemblik 2012 -2020 is onlangs vastgesteld.  
 De Structuurvisie “sterke kust en sterk achterland 2012 – 2022” is op 28 februari 2013 

(gewijzigd) vastgesteld. 
 Uitgangspunt van het huidige grondbeleid is “actief grondbeleid”. Mede als gevolg van de 

mondiale kredietcrisis en de daarop volgende recessie is een heroverweging van dit 
uitgangspunt opportuun. De gevolgen van de financieel-economische crisis zijn voor de 

Commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) reden geweest om hun notitie 

grondexploitatie van januari 2008 bij te stellen. Daarnaast is het ruimtelijk beleid van de 
provincie verscherpt (in principe alleen bouwen binnen de rode contour). Een en ander 
betekent dat actief grondbeleid en daarmee samenhangende strategische aankopen veel 
risicovoller zijn geworden. Daarbij dient te worden bedacht dat met de invoering van de 
“nieuwe” Wet ruimtelijke ordening (met daarin de grondexploitatiewet), mogelijkheden zijn 

gecreëerd om ook zonder grondpositie de regie over ontwikkelingen te kunnen voeren. 
 Bij de controle van de jaarrekening 2011 van onze gemeente is vorig jaar door ons 

accountantsbureau geconstateerd dat in de financiële verordening van onze gemeente geen 
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uitgangspunten voor grondexploitatie zijn opgenomen. Aan deze tekortkoming wordt nu 
voldaan door de betreffende uitgangspunten in de Nota Grondbeleid 2014 op te nemen. 

 
 
1.2  Doel van de nota 

 
Met het vaststellen van deze herziene Nota Grondbeleid wordt een aantal doelen bereikt: 

 de gemeente maakt haar grondbeleid kenbaar aan de ‘buitenwereld’; 
 het gemeentelijk grondbeleid wordt aangepast aan nieuwe wetgeving en jurisprudentie; 
 het regelt de verhoudingen tussen college en gemeenteraad voor bevoegdheden ten 

aanzien van het grondbeleid; 
 het biedt een kader voor specifieke ruimtelijke ontwikkelingen die door middel van het 

voeren van grondbeleid worden gerealiseerd; 
 in deze nota worden uitgangspunten geformuleerd voor de grondexploitatie. Daarmee 

wordt voldaan aan een aanbeveling van ons accountantsbureau; 
 de nota biedt een naslagwerk: het bundelt het reeds vastgestelde en het nieuwe 

grondbeleid waardoor een totaaloverzicht ontstaat. 
 

Deze nota geeft dus de hoofdlijnen van het beleid weer. In deze nota worden geen gedetailleerde 

regelingen opgenomen, zoals grondprijzen voor specifieke functies op concrete locaties. Voor het 
opstellen en actualiseren daarvan dient deze nota als leidraad. 
 
 
 
1.3  Doel van het grondbeleid  

 
De gemeente Medemblik heeft diverse doelstellingen op het gebied van sociaal beleid, 
voorzieningenbeleid, woonbeleid, economie e.d. Deze doelstellingen worden jaarlijks geformuleerd 
in raads- en collegeprogramma’s, alsmede in beleidsnota’s. De doelstellingen kennen vervolgens 
elk hun eigen vertaling in een bepaald ruimtegebruik, c.q. ruimtelijk beleid. 
Grondbeleid is een middel om dat ruimtelijk beleid op een zo economisch verantwoord mogelijke 
wijze te realiseren.  

Het grondbeleid is dus geen doel op zich. Dit betekent ook dat het grondbeleid niet een visie omvat 
over hoe de gemeente zich in ruimtelijk opzicht zou moeten ontwikkelen. Het biedt wel de 
instrumenten om de regie over die ruimtelijke ontwikkeling te kunnen voeren. Door een goede 
regievoering kunnen vervolgens opbrengsten worden gegenereerd die de kosten, welke gepaard 
gaan met de verwezenlijking van de ruimtelijke ontwikkeling, kunnen dekken. 
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2.   Ontwikkelingen in het grondbeleid 
 
 
 
2.1  Nieuwe Wro / Grondexploitatiewet en de gemeente 

 
Het zwaartepunt van het grondbeleid in ons land ligt op gemeentelijk niveau. Behalve een aantal 
onteigeningsbevoegdheden heeft de gemeente ten behoeve van de grondverwerving ook de 
mogelijkheid tot vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht. Indien en voor zover niet alle voor 
planrealisering benodigde gronden door de gemeente (kunnen) worden verworven, zal de 
gemeente ernaar streven dat op enigerlei wijze met marktpartijen wordt samengewerkt en dat 

adequaat kostenverhaal plaatsvindt. 

 
Gemeentelijk voorkeursrecht 
De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) voorziet in de mogelijkheid dat gemeenten een 

voorkeursrecht tot koop vestigen op onroerende zaken. Met de invoering van de nieuwe Wro zijn 

de volgende wijzigingen doorgevoerd: 
 Een belangrijke wijziging ten opzichte van de oude procedure is dat niet steeds nieuwe 

besluiten hoeven te worden genomen om het voorkeursrecht in stand te houden. Het 
volgen van de planologische procedures is voldoende. 

 Wel is een gemeente verplicht tot 'onderhoud'. Dit houdt in dat planologische procedures 
moeten worden gevolgd om het voorkeursrecht in stand te houden, anders vervalt het van 

rechtswege na de in de wet opgenomen termijn. 
De maximale voorbeschermings-termijn is met de wetswijziging langer geworden. De 
vestigingsgrondslagen uit de Wvg zijn aangepast aan de planfiguren uit de Wro en 
vereenvoudigd. Nieuw is dat op basis van een projectbesluit het voorkeursrecht kan 
worden gevestigd. 

 
Onteigening 
Tussen de grondbeleidsinstrumenten onteigening en voorkeursrecht bestaat een nauwe relatie. Het 
voorkeursrecht is immers een passief instrument, dat eigenaren niet tot verkoop verplicht. Het  

voorkeursrecht heeft daarom met name betekenis in combinatie met een actief instrument, dat 
gemeenten wel in staat stelt desnoods eenzijdig tot verwerving over gaan: onteigening. Met de 

invoering van de nieuwe Wro zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: 
 Onteigening kan sinds inwerkingtreding van de Wro niet alleen plaatsvinden op basis van 

een bestemmingsplan, maar ook op basis van een inpassingsplan of een projectbesluit. 
Onteigening op basis van een bouwplan in het belang van de vernieuwing van een 
bebouwde kom is geschrapt. 

 Om een versnelling in de onteigeningsprocedure mogelijk te maken kan de dagvaarding ten 
behoeve van onteigening reeds worden uitgebracht op het tijdstip waarop een op 
uitvoering in de naaste toekomst gericht bestemmings- of inpassingsplan tezamen met een 
exploitatieplan wordt vastgesteld. Overigens wordt hierbij gewaarborgd dat geen 
gerechtelijke onteigening – voltooid door inschrijving van het vonnis – kan plaatsvinden 

voordat de onteigeningstitel onherroepelijk is geworden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gemeentelijk kostenverhaal 
Daar waar de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht niet leidt tot het aanbieden van alle 
gronden aan de gemeente en waar de gemeente evenmin in staat blijkt tot onteigening over te  
 

Minnelijke verwerving heeft voor de gemeente de voorkeur. Op deze wijze is de kans dat de 
belangen van zowel gemeente als de verkoper het best gediend worden het grootst.  
Medemblik past het voorkeursrecht toe als onderdeel van de totale verwervingsstrategie en zal 
dit instrument waar nodig inzetten. 

De gemeente ziet bestemmingsplanonteigening als een bruikbaar instrument in het 

gemeentelijk grondbeleid. Waar nodig wordt dit instrument ingezet als extra zekerheid dat de 
ruimtelijke planning van de gemeente geen gevaar loopt. 
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gaan en evenmin sprake is van Publiek Private Samenwerking (PPS), is sprake van zelfrealisatie.  

 
Evenals private partijen met wie de gemeente een samenwerkingsovereenkomst aangaat op basis 
van een van de bekende modellen, bereiken ook verreweg de meeste zelfrealisatoren met de 

gemeente overeenstemming over de inhoud van hun plannen en ook over een bijdrage aan de 
grondexploitatiekosten.  
Met name vanwege de nadelen van de oude kostenverhaalsystematiek bevat de nieuwe Wro een 
verbeterd grondbeleidsinstrumentarium. Deze ‘regeling inzake grondexploitatie’ wordt vaak  
aangeduid als de ‘Grondexploitatiewet’, hoewel geen sprake is van een afzonderlijke wet, maar een 
onderdeel van de Wro.  
Het systeem van de Grondexploitatiewet is zo opgezet dat als voorafgaand aan de start van de 

bestemmingsplanprocedure voor alle gronden met ontwikkelaars overeenkomsten worden gesloten 
(exploitatieovereenkomsten dan wel PPS-contracten of gronduitgiftecontracten) het nieuwe 
instrument niet wordt gebruikt.  
Wanneer op het moment dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld nog niet voor alle gronden 
contracten zijn gesloten, stelt de gemeenteraad gelijktijdig met het bestemmingsplan een 
exploitatieplan vast. Het belangrijkste onderdeel van dit plan is de grondexploitatieopzet. Op grond 

hiervan krijgen ontwikkelaars die niet hebben gecontracteerd, maar toch willen ontwikkelen, bij de 

omgevingsvergunning een rekening. Wanneer een ontwikkelaar na het vaststellen van een 
exploitatieplan toch nog een contract sluit, krijgt hij geen rekening bij de omgevingsvergunning. 
Een exploitatiebijdrage via de omgevingsvergunning is dus alleen bedoeld en alleen nodig voor 
exploitanten die weigeringen met de gemeente afspraken te maken. 
In een exploitatieplan kunnen ook eisen worden gesteld aan de inrichting van het plangebied. In de 
praktijk zal het echter vooral gaan om het kostenverhaal. De nadelen die vroeger aan de 

baatbelasting waren verbonden, kleven niet aan het nieuwe verhaalsinstrument. Het is voor 
exploitanten in de toekomst niet meer aantrekkelijk te weigeren een contract te sluiten. 
Naast een verbeterde regeling voor kostenverhaal bevat de Grondexploitatiewet in artikel 6.24 Wro 
ook een regeling die een wettelijke basis biedt aan vrijwillige afspraken: de zogenaamde anterieure 
overeenkomsten. Deze gaan verder dan het desnoods verplichte kostenverhaal zoals hiervoor 
beschreven. Bij de laatste moeten kosten altijd worden toegerekend met toepassing van de criteria 
profijt, causaliteit en proportionaliteit en moeten de te verhalen kosten voorkomen op de 

kostensoortenlijst in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Bij het vrijwillige kostenverhaal – dat 
mogelijk is zolang nog geen exploitatieplan is vastgesteld – gelden deze beperkingen niet.        
 
 
2.2  Aanbesteding  

Door de Europese Unie zijn richtlijnen vastgesteld voor het verstrekken van overheidsopdrachten 

voor leveringen, diensten en werken door aanbestedende diensten. De gemeente is een 
aanbestedende dienst. De lidstaten zijn verplicht de in deze richtlijnen neergelegde regels op te 
nemen in nationale wet- en regelgeving. In Nederland heeft deze implementatie plaatsgevonden in 
de Aanbestedingswet 2012, die per 1 april 2013 van kracht is geworden. Zowel de Europese 
Richtlijnen als die wet kennen drempelwaarden voor overheidsopdrachten, die bepalend zijn 
wanneer Europees moet worden aanbesteed. Indien de waarde van een levering, dienst of werk 
boven die drempelwaarde ligt dan zijn de daarin opgenomen (procedure) regels voor Europese 

aanbesteding van toepassing. Indien de waarde van een overheidsopdracht onder de 
drempelwaarde ligt, is, naast de Aanbestedingswet en het daaraan verbonden aanvullend beleid 
(Gids proportionaliteit, Richtsnoer Leveringen en Diensten, ARW 2012), ook het geldende 
gemeentelijk beleid van toepassing. De jurisprudentie over het begrip “overheidsopdracht” is  
aanzienlijk in beweging. Tot enige tijd geleden beperkte dit begrip zich voornamelijk tot de aanleg  
van openbare voorzieningen (zoals wegen) en de verstrekking van adviesdiensten. Met het arrest 
van het Internationaal Hof van Justitie van 8 januari 2007 (Auroux) is duidelijk geworden dat het 

begrip “overheidsopdracht” ruimer dient te worden uitgelegd. De consequenties van dit arrest voor 
de praktijk van het grondbeleid zijn inmiddels inzichtelijker geworden. Een handvat voor deze 

materie is de ‘Reiswijzer gebiedsontwikkeling 2011’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse 
Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM). De gemeente zal de ontwikkelingen in wet- en 

regelgeving alsmede in de jurisprudentie nauwlettend volgen. 
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2.3.  Staatssteun 

Van staatssteun is sprake wanneer de begunstigde onderneming een economisch voordeel 
ontvangt dat zij onder normale marktvoorwaarden niet zou hebben gekregen. 
 

Hiervoor gelden de volgende criteria: 
 het voordeel komt slechts ten goede aan bepaalde ondernemingen (selectief); 
 het voordeel leidt tot (dreigende) vervalsing van de mededinging en heeft mogelijk invloed 

op de handel tussen de lidstaten. 
 

Dit houdt onder meer in dat overheden gronden en gebouwen niet mogen verkopen voordat er een 
openbare biedprocedure heeft plaatsgevonden of nadat een onafhankelijke deskundige de waarde 

heeft bepaald en vervolgens de grond tegen tenminste het getaxeerde bedrag wordt verkocht.  
Indien geen van beide voorschriften wordt opgevolgd, is er sprake van een steunvermoeden. De 
transactie zou dan vooraf moeten worden aangemeld bij de Europese Commissie. Indien een 
dergelijke transactie niet wordt aangemeld, bestaat het risico dat er een klacht wordt ingediend bij 
de Europese Commissie. Het risico van staatssteun is niet beperkt tot gronduitgifte. Ook bij 
verwerving van gronden, bouw- en woonrijp maken e.d. geldt dat er marktconform gewerkt moet 

worden. 

Of er sprake is van eventuele strijd met aanbestedingsrecht (aanbestedende dienst: i.c. gemeente,  
overheidsopdracht boven drempelbedrag) en/of staatssteunbepalingen is afhankelijk van de 
feitelijke situatie. De gemeente dient per geval te onderzoeken of er een risico van staatssteun  
bestaat en welke maatregelen genomen moeten worden om conform de geldende regelgeving te 
handelen.  
 

Met betrekking tot het te voeren grondbeleid van de gemeente zijn met name de volgende twee 
onderwerpen in relatie tot staatssteun van belang: 
1. de verstrekking van financiële bijdragen aan realisatoren, ingeval er sprake is van een  
    tekortlocatie; 
2. de aan- en verkoop van gronden/opstallen. 
 
Ad. 1. Tekortlocaties 

Het verstrekken van een financiële bijdrage aan een ontwikkelaar bij de realisatie van een locatie 
kan voor de gemeente van groot belang zijn, indien er – gegeven vooraf gestelde publieke doelen 
– sprake is van een tekortlocatie. In een dergelijk geval mag van de markt in beginsel niet worden 
aangenomen dat verliesgevende ontwikkelingen ter hand worden genomen. Een financiële bijdrage 
van de overheid kan voor de ontwikkelaar dan de prikkel zijn de gewenste ontwikkeling uit te 

voeren. Indien aan de staatssteuncriteria wordt voldaan, behoeft een dergelijke financiële bijdrage 

niet tot ongeoorloofde staatssteun te leiden. 
 
Ad. 2. Grondtransacties 
Met betrekking tot mogelijke staatssteunelementen bij grondtransacties is sprake van specifieke 
Europese regeling. Uitgangspunt daarbij is dat de verkoop van grond dient te geschieden tegen 
marktwaarde. Van verkoop tegen marktwaarde is in elk geval sprake bij de verkoop van gronden 
op basis van een open en onvoorwaardelijke biedingprocedure. Indien de verkoop plaatsvindt 

zonder biedingprocedure, geldt dat er geen sprake is van staatssteun indien de verkoopprijs ten 
minste gelijk is aan de (via onafhankelijke taxatie verkregen) objectieve marktwaarde. 
 
 
 
2.4 Beleidsuitgangspunten gemeente Medemblik met betrekking tot staatssteun 
 

Met betrekking tot staatssteun geldt het volgende uitgangspunt van beleid: 

 
 
 
 
 

Zowel bij de eventuele verstrekking van (financiële) bijdragen in tekortlocaties als bij 
grondtransacties zal van geval tot geval worden onderzocht of overeenkomstig de geldende 
staatssteuncriteria wordt geopereerd c.q. welke maatregelen nodig zijn om in overeenstemming 

met de geldende regelgeving te handelen. 
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2.5  Aanpalende beleidsnota’s   

Tot slot zijn er uiteraard ook op gemeentelijk niveau vele beleidsvelden die van invloed zijn op hoe 
het Medemblikse grondbeleid wordt gevoerd. Relevant in dit kader zijn: 

 De Structuurvisie “sterke kust en sterk achterland 2012–2022”. Deze Structuurvisie vormt 

bij uitstek de basis voor de ontwikkelingsrichting van Medemblik die met behulp van haar 
grondbeleid wordt uitgevoerd. 

 De “Woonvisie Medemblik 2012-2020”.  
 De notitie “Participatie ruimtelijke plannen”, als kader voor het college bij het maken en 

wijzigen van bestemmingsplannen en planontwikkeling. 
 De “Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Medemblik 2013”. Deze nota bevat het 

aan de nieuwe wetgeving aangepaste gemeentelijke beleid op het gebied van inkoop en 

aanbesteding. 
 De “Financiële verordening gemeente Medemblik”. Deze verordening bevat een aantal 

onderdelen dat van belang is voor het grondbeleid.  
 De “Beleidsnota uitgifte openbaar groen en restpercelen”. Deze nota bevat criteria voor 

gebruik, verhuur, pacht, erfpacht en verkoop van openbaar groen en restpercelen in 
bestaande situaties en voor toekomstige aanvragen. 

 

 
Ten slotte is de samenwerking van belang met de drie woningcorporaties (Wooncompagnie, De  
Woonschakel en Het Grootslag), die in onze gemeente woningen in bezit hebben. De belangrijkste 
afspraken tussen woningbouwverenigingen en gemeente zijn opgenomen in de “Prestatie-
overeenkomst 2013 t/m 2016”. 
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3. Vormen van Grondbeleid 

 

 

 
3.1 Inleiding: onderscheid actief en faciliterend grondbeleid 
Grondbeleid is het samenhangende geheel van handelingen van de gemeente inzake 
grondtransacties en -ontwikkeling. Grondbeleid wordt vaak gebruikt als actief sturingsinstrument 
om doeleinden van ruimtelijke ordening, woningbouw, economische ontwikkeling en andere 

doeleinden van gemeentelijk beleid te realiseren. De mate van gemeentelijke interventie wordt 
vaak geformuleerd in termen van actief en faciliterend (ook wel passief) grondbeleid.  
 
 
3.2 Actief grondbeleid (“Gemeentelijke grondexploitatie”) 
Bij actief grondbeleid heeft of verwerft de gemeente actief beschikkingsmacht over de grond. Bij 
een actief grondbeleid zijn de volgende punten van belang: 

 de gemeente voert geheel zelf de grondexploitatie of doet dat voor een groter of kleiner 
deel samen met een marktpartij, waardoor kosten en opbrengsten beter kunnen worden 
beheerst en beïnvloed; 

 de opbrengsten kunnen zelf worden geïncasseerd en worden gebruikt ter dekking van 
kosten en verevening; 

 eventuele mee- en tegenvallers zijn voor rekening van de gemeente. 

 
Het succes van actief grondbeleid wordt mede bepaald door de wijze van samenwerking met 
marktpartijen en/of andere overheden. Voordeel van samenwerking met marktpartijen is het 

verkrijgen van extra kennis en kunde en het feit dat marktpartijen bereid zijn tot het doen van 
risicodragende investeringen. Voorwaarde voor een actief grondbeleid is dat kennis en kunde 
aanwezig is om grondexploitaties te voeren. Daarnaast zijn financiële risico’s verbonden aan het 
voeren van een grondexploitatie, oftewel: niet alleen meevallers zijn voor rekening van de 
gemeente, maar ook eventuele tegenvallers. Daarom wordt bij actief grondbeleid veelal een 
projectmatige aanpak gevolgd en worden haalbaarheids-/risicoanalyses gemaakt om deze risico’s  
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inzichtelijk te maken en aan te geven hoe de risico’s kunnen worden afgedekt. In bijlage 2 is een 

korte beschrijving opgenomen van projectmatig werken. 
 
 

3.3 Faciliterend grondbeleid (“Private grondexploitatie”) 
Van faciliterend grondbeleid wordt gesproken als de gemeente het verwerven van onroerend goed 
en het produceren en uitgeven van (bouw)grond overlaat aan derden. De gemeente beperkt zich 
daarbij tot het vaststellen van het bestemmingsplan en het uitvoeren van toezicht op activiteiten 
van derden. Ook het aanleggen van openbare voorzieningen en het verhalen van de daarvoor 
gemaakte kosten kunnen onderdeel zijn van faciliterend grondbeleid. De gemeente beperkt zich tot 
haar publiekrechtelijke taken. Binnen het faciliterend grondbeleid kan de gemeente ervoor kiezen  

meer te sturen en regisseren. De gemeente tracht dan ruimtelijke plannen te realiseren, zonder 
daarbij de beschikkingsmacht over de grond te hebben. De gemeente schept daarbij 
randvoorwaarden (bijvoorbeeld het voeren van planologische procedures) die nodig zijn om 
vervolgens partijen een gewenste ontwikkeling te kunnen laten uitvoeren. De gemeente stelt eisen 
aan de inrichtingskwaliteit van het openbaar gebied en de uitvoering vanuit haar (toekomstige) 
beheerverantwoordelijkheid. Bij faciliterend grondbeleid is over het algemeen van de gemeente 

beperkte capaciteit nodig voor het opstellen en/of toetsen van plannen en grondexploitaties voor 

zover er ook overeenkomsten zijn afgesloten. In het geval er geen (anterieure) overeenkomst is 
afgesloten dient een exploitatieplan te worden opgesteld als het kostenverhaal niet op een andere 
wijze is verzekerd. Het opstellen (en actualiseren) van exploitatieplannen vereist een intensieve 
betrokkenheid van de gemeente). De gemeente loopt bij faciliterend grondbeleid geen of weinig 
financiële risico’s.  Kosten worden  verhaald op ontwikkelde partijen. 

 
 
3.4 Publiek Private Samenwerking (“Gezamenlijke grondexploitatie”) 

In de situatie dat van gemeentezijde noch van een actieve dan wel passieve grondpolitiek sprake 
is, zijn in de praktijk verschillende samenwerkingsvormen met private partijen te onderscheiden 
die tussen deze twee hoofdvormen te plaatsen zijn.  
 
De volgende modellen worden daarbij onderscheiden: 

 concessie model; 
 joint-venture model; 

 bouwclaim model. 
  

 
3.5  Samenwerkingsvormen  
Bij het voeren van actief en faciliterend grondbeleid zijn diverse samenwerkingsvormen mogelijk. 
Per geval en locatie zal een strategische keuze moeten worden gemaakt of de gemeente actief of 

faciliterend grondbeleid voert, op welke wijze zij de grondexploitatie wil (laten) voeren en welke 
samenwerkingsvorm het meest geëigend is.  
Figuur 1 (blz. 17) bevat een schema met keuzemogelijkheden voor de verschillende modellen. 
Hieronder volgt een korte toelichting op de modellen uit figuur 1. 
 
3.5.1 Traditioneel model (gemeentelijke grondexploitatie) 
In het traditionele model verwerft de gemeente zelf alle grond en maakt deze grond vervolgens 
bouwrijp. Zo is de gemeente in deze gevallen verantwoordelijk voor het aanleggen van 

voorbelasting, riolering, bouwwegen, etc. Nadat de grond bouwrijp is gemaakt, worden de 
bouwkavels uitgegeven aan partijen die binnen de grenzen van het bestemmingsplan tot 
ontwikkeling kunnen overgaan. Na realisatie van de bouwkavels kan de gemeente vervolgens de 
aanleg van het uiteindelijke openbaar gebied, het woonrijp maken, op zich nemen. Bij het 
traditionele model is sprake van actief grondbeleid. De uitvoering van de grondexploitatie en de 
daaraan verbonden risico’s komen voor rekening van de gemeente. 

 
3.5.2  Concessie model 
Bij de ontwikkeling van een plangebied kan een gemeente er ook voor kiezen zich te beperken tot 
het vooraf stellen van een aantal randvoorwaarden. Binnen deze randvoorwaarden wordt 
vervolgens de gehele planontwikkeling, zowel wat betreft de grondexploitatie als wat betreft de 
opstalexploitatie, overgelaten aan een private partij. Dit model is bijvoorbeeld interessant voor 

uitbreidingslocaties op agrarisch grondgebied, kleinschalige ontwikkelingen of ontwikkelingen op 
deelplanniveau, omdat in dat geval de kans op onvoorziene ontwikkelingen die mogelijk om  
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gemeentelijke bijsturing vragen, verhoudingsgewijs klein is. Projectontwikkelaars kunnen worden 

gevraagd ten behoeve van een selectie haar plannen voor ontwikkeling van het plangebied in te  
brengen. Na selectie kan de gemeente haar grond verkopen. Vervolgens ontwikkelt en realiseert de 
geselecteerde ontwikkelaar het plangebied. De gemeente houdt daarbij toezicht op de kwaliteit, op 

basis van vooraf opgestelde randvoorwaarden en het plan waarmee de ontwikkelaar is 
gecontracteerd. 

 
3.5.3  Joint-venture model 
Een belangrijk kenmerk van een Publiek Private Samenwerking (hierna: PPS) is dat sprake is van 

enige vorm van risicodeling. De meest uitgesproken vorm van PPS is de joint-venture waarbij 
gemeente en marktpartij(en) samen een rechtspersoon oprichten voor de realisatie van een project 
waarin voor gezamenlijke rekening en risico de grondexploitatie wordt uitgevoerd 
(grondexploitatiemaatschappij, afgekort GEM). Vanzelfsprekend wordt in dit verband ook de 
zeggenschap over de grondexploitatie gedeeld. Een joint-venture kan in vele juridische vormen  
worden vervat, zoals een NV, BV, VOF, CV of een CV/BV. Veelal wordt gebruik gemaakt van 
laatstgenoemde CV/BV constructie vanwege de fiscale voordelen. BV staat in dit verband voor 

Beherend Vennoot, in welke rechtspersoon de BV zijn beslag krijgt is nader te overwegen. 
 

3.5.4 Bouwclaimmodel 
Risico’s die de gemeente in het traditioneel model neemt, kunnen worden ingeperkt door 
toepassing van het bouwclaimmodel. Hierbij wordt bij grondaankoop een afnameplicht en daaraan 
gekoppeld een bouwplicht overeengekomen. De afnameplicht houdt in dat marktpartijen verplicht 

zijn een aantal kavels tegen een vooraf bepaalde prijs af te nemen. Bij de bouwplicht verplichten 
partijen zich tot het bebouwen van een aantal kavels. De afname- en bouwplicht geven de 
gemeente overigens geen volledige zekerheid. De afname- en bouwplicht kunnen bijvoorbeeld  
voorwaardelijk zijn gekoppeld aan bestemmingswijziging en voorverkoopresultaat, afhankelijk van 
hetgeen bij de bouwclaim - overeenkomst wordt overeengekomen. Voor het overige is dit model 
hetzelfde als bij traditionele uitgifte; de gemeente maakt de grond die vrijkomt bouw- en woonrijp. 
De grondexploitatie wordt gevoerd door de gemeente. Ten slotte is het bouwclaimmodel ook te 

gebruiken als inkoopinstrument. 
Een bouwclaim kan bijvoorbeeld ook worden verleend voor grond op een andere locatie dan de 
grond die wordt aangekocht. 
 
3.5.5 Private zelfrealisatie 
Zie hiervoor de toelichting onder paragraaf 3.3. 

 

 
3.6  Grondbeleidkeuze gemeente Medemblik  
Afhankelijk van grondpositie, beoogde ontwikkelingsprogramma’s en marktontwikkelingen per 
gebied, wordt maatwerk in de ontwikkel- en marktstrategie betracht, om de gemeentelijke 
ambities met betrekking tot de ontwikkeling van woningbouw- en bedrijfslocaties optimaal te 
realiseren. Per geval en locatie wordt door de gemeente een strategische keuze gemaakt op welke 

wijze zij de grondexploitatie wil (laten) voeren en welke samenwerkingsvorm het meest geëigend 
is. In paragraaf 4.1 wordt dieper ingegaan op deze keuze. 
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Figuur 1: Keuze samenwerkingsmodel 

 
 
 
3.7  Overzicht van plannen in voorbereiding en in uitvoering 

 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de in ontwikkeling zijnde plannen met betrekking tot 

woningbouw en bedrijfsterreinen. Op dit moment zijn er dertien plannen in exploitatie en twaalf in 
voorbereiding. Daarnaast zijn er plannen in ontwikkeling bij projectontwikkelaars. 

 

In exploitatie

Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw

Papenveer-Noord Hauwert Nieuwe Veld Abbekerk Mantelhof te Andijk Vlaar Benningbroek

Tuinstraat-West  Hauwert DEK-terrein te Medemblik; Fruittuinen te Andijk Burgemeester Schoutenstraat Medemblik

Ganzenweyd  Nibbixwoud Weeshuis te Medemblik; Singershof te Andijk De Eendragt te Wognum

Kluiten-Zuid Opperdoes Tripkouw-Oost II  en III te Midwoud; Piet Kistemakerstraat te Andijk

Molenwei-Zuid Sijbekarspel De Tegel te Wervershoof; Simon Koopmanstraat te Wervershoof

Kreeklanden II Wognum Centrumplan Andijk Hoek Dirk Bijvoetweg/Onderdijk

Bangert-Zuid Andijk De Linten te Andijk Waterpark te Medemblik

Ganker Nibbixwoud Bloesemgaerde Noord Wognum Schepenwijk te Medemblik

Bloesemgaerde Wognum PPS Roskam Abbekerk Biblio Graaf Florisplein Medemblik

Centrum-Westrandplan Wervershoof PPS BoogerdWognum De Gracht te Wervershoof

De Schuitvaerder Onderdijk PPS Hieronymus Wognum

Bedrijventerrein Bedrijventerrein Bedrijventerrein Bedrijventerrein

Overspoor Wognum; fase I Overspoor Oost 2e fase te Wognum Unda Maris I te Medemblik afronding Unda Maris II te Medemblik

Oost Andijk WFO/ABC te Zwaagdijk Tuinstraat te Benningbroek

Zuid Andijk

In voorbereiding /procedureIn voorbereiding /procedureIn exploitatie 

Eigen beheer Projectontwikkelaars

 
 
Figuur 2: overzicht plannen gemeente Medemblik 
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Bij overzicht op de voorgaande bladzijde dient het volgende te worden opgemerkt:  

- Het bestemmingsplan Molensloot Andijk is door de Raad van State vernietigd. Overigens is 
gebleken dat op grond van de geprognosticeerde woningbehoefte in Andijk volstaan kan 
worden met de overige woningbouwplannen. De gronden Molensloot zullen  daarom 

worden afgestoten. 
- Ook in Abbekerk is geconstateerd dat er gronden afgestoten kunnen worden. De gronden 

Roskam zijn inmiddels verkocht, met uitzondering van een deel direct gelegen aan de 
Dorpsstraat. Hiervoor wordt momenteel een kleinschalig woningbouwplan ontwikkeld.  

- Woningbouwplan De Gracht in Wervershoof is het enige plan waarvoor een exploitatieplan 
is vastgesteld. 
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4.   Grondbeleidstrategie en instrumentarium 
             
 
4.1 Uitgangspunten grondbeleidstrategie 
Grondbeleid vergt maatwerk. Van belang is flexibel te zijn in de aanpak naar aanleiding van doelen 
en omstandigheden. Er is sprake van verschillende soorten locaties met ieder hun eigen 

doelstellingen ten aanzien van die locaties. Daarnaast zijn de grondposities van gemeente en 

marktpartijen ook sterk bepalend voor de strategie die kan worden gevolgd. Helder is dat de 
gemeente, indien zij een grondpositie heeft, een sterkere positie in het ontwikkelingsproces heeft 
dan in die gevallen waarin zij geen grondpositie heeft. Met het innemen van zogenaamde 
strategische posities verkrijgt de gemeente een meer sturende rol in het proces en de planning van 
gronduitgifte en –exploitatie. Daarvoor is een actief grondbeleid nodig. Daarbij kan ook strategisch 
gelegen grond actief worden verworven om vervolgens tot samenwerking met betrokken 
marktpartijen te kunnen komen. 
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Vooral in bestaand bebouwd gebied vinden vormen van samenwerking plaats omdat de 

investeringen vaak groot zijn en de termijnen van realisatie onzeker. Via samenwerking kunnen de  
risico’s worden gespreid. In die gebieden waar de gemeente geen eigendom heeft, is het van 
belang zo vroeg mogelijk het overleg met ontwikkelaars aan te gaan. Via faciliterend grondbeleid 

kan daarbij ten minste de regiefunctie en het kostenverhaal worden veiliggesteld. 
In de praktijk wordt in onze gemeente zowel actief als faciliterend grondbeleid gevoerd. Momenteel 
is onze gemeente nog min of meer “gedwongen” tot actieve grondontwikkeling als gevolg van de 
grote grondvoorraad die in gemeentelijk bezit is.  
De gemeente zal in toenemende mate, afhankelijk van grondposities, risicoprofiel en inhoudelijke 
doelstellingen, kiezen voor samenwerkingsvormen met particuliere partijen. Daarbij wordt per 
situatie beoordeeld hoe het in dit hoofdstuk beschreven grondbeleidsinstrumentarium kan worden 

ingezet. Bij locaties waar de gemeente geen grondpositie heeft, voert de gemeente faciliterend 
grondbeleid. In het hiernavolgende wordt naast de mogelijke inzet van verwerving en het 
grondbeleidsinstrumentarium tevens ingegaan op het kostenverhaal, het grondprijsbeleid en het 
uitgiftebeleid. 

 
 
 

 
4.2  Verwerving van gronden 
 
 
4.2.1 Inleiding 
Met name bij het voeren van actief grondbeleid ligt de nadruk op het verwerven van gronden. Door 
de grond in bezit te hebben houdt de gemeente de maximale invloed op de ruimtelijke ontwikkeling 

en de daarbij behorende kosten en opbrengsten.  

 
 
4.2.2 Strategische aankopen 
Voor actief grondbeleid is het essentieel dat de gemeente in een vroegtijdig stadium de te 
ontwikkelen gronden in bezit krijgt. Anders loopt de gemeente het risico dat de aankoop van de 
gronden hoger uitvalt of dat derden grondposities innemen in het betreffende toekomstige 
ontwikkelingsgebied. Dit betekent dat een slagvaardig strategisch verwervingsbeleid noodzakelijk 
is. Afhankelijk van de mate van concreetheid van de toekomstige ruimtelijke planontwikkelingen 
kunnen verschillende soorten verwervingen worden onderscheiden: 

1. de planmatige verwervingen; 
2. de strategische verwervingen. 
 
Ad 1. Planmatige verwervingen: 
Onder planmatige verwervingen wordt verstaan: het verwerven van onroerende zaken in  
plangebieden waarvoor de gemeenteraad al een grondexploitatie heeft vastgesteld. De 
verantwoording van deze verwervingen vindt in de betreffende grondexploitatie van het project 

plaats. 
 
Ad 2. Strategische verwervingen: 
Kenmerkend voor de strategische verwervingen is dat deze plaatsvinden in gebieden waaraan nog 

geen vastgestelde grondexploitatie met uitvoeringskrediet ten grondslag ligt of zelfs nog geen 
enkel planologisch kader of tastbare visie voor handen is. Het gaat hier om gebieden waar de 

gemeente grondposities wil en kan verwerven met het oog op te verwachten mogelijkheden voor 
(her)ontwikkeling van deze gebieden. Met de verwerving kan de gemeente haar 
sturingsmogelijkheden vergroten, zowel ten aanzien van commerciële bestemmingen als 
maatschappelijke bestemmingen. Als gewerkt wordt volgens de principes van projectmatig werken, 
dan vinden deze verwervingen doorgaans plaats in de fase voorafgaand aan de initiatieffase. 

 
 

De gemeente Medemblik voert een strategisch grondbeleid. Dit betekent dat per ontwikkeling 
wordt bekeken wat de meest geschikte vorm van grondbeleid is (actief, publiekprivate 

samenwerking of faciliterend). Belangrijke criteria zijn hierbij onder andere de grondposities, de 

gewenste mate van sturing door de gemeente op bepaalde ontwikkelingen, het verwachte 
financiële resultaat en de bijbehorende financiële risico’s.  
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4.2.2.1 Redenen om strategisch te verwerven 

Zoals genoemd vinden alle verwervingen plaats om toekomstige (plan)ontwikkelingen mogelijk te 

maken. De vraag kan worden gesteld waarom in een vroegtijdig stadium aankopen moeten worden 
gedaan en er niet kan worden gewacht totdat het plan definitief is. Hiervoor kunnen de volgende 
redenen worden gegeven: 

 De gemeente wil in een vroegtijdig stadium een grondpositie verwerven om initiator te zijn 
voor toekomstige planontwikkelingen. 

 De gemeente koopt de gronden vroegtijdig aan om winst te kunnen genereren om daarmee 
tekorten te verevenen op verliesgevende projecten (bestemmingsreserve grondexploitatie). 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze reden in de huidige woningmarkt situatie 
nauwelijks nog van toepassing is. 

 De gemeente wil gronden of opstallen aankopen die binnen de huidige functie geen 
toekomst meer hebben, waardoor nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden. 

 De gemeente wil gronden aankopen als ruilobject met als doel deze strategisch te kunnen 
inzetten voor mogelijke verplaatsingsgevallen vanuit ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. 

 De gemeente wil een grondpositie verwerven om negatieve effecten van toekomstige 

planontwikkelingen juist tegen te gaan. 
 

Met betrekking tot het genereren van winsten kan de kanttekening worden geplaatst dat het 
maken van winst een streven is om verliesgevende (vaak binnenstedelijke) projecten te kunnen 
verevenen. Er kunnen echter ook aankopen worden verricht die naar verwachting bij ontwikkeling 
nooit winstgevend kunnen zijn, maar vanwege bijvoorbeeld het strategisch belang in het 

ruimtelijke project toch moet worden aangekocht. 

 
 
4.2.2.2  Afwegingskader bij strategische verwervingen 
Bij de afweging of een strategische aankoop wel of niet wordt verricht moet onder meer rekening 
worden gehouden met de volgende punten: 

 ruimtelijk belang: is het echt noodzakelijk voor de ruimtelijke ontwikkeling dat de 
gemeente in een vroegtijdig stadium gronden verwerft? 

 de termijn: wanneer wordt het aangekochte gebied in ontwikkeling genomen? 
 afbreukrisico: Het risico moet worden ingeschat dat een ontwikkeling gewijzigd wordt, 

vertraagd wordt of zelfs niet doorgaat; 
 de aankoopprijs en mogelijke plankosten: Bij een hoge prijs bestaat er al snel een hoog 

financieel risico, bij een lagere prijs is dit risico vanzelfsprekend lager. Daarnaast kunnen 

de plankosten hoger uitvallen dan geraamd, bijvoorbeeld onvoorziene 
bodemsaneringskosten. 

 
De combinatie van deze vier factoren, ruimtelijk belang, realisatietermijn, risico en prijs bepalen in 

onderlinge samenhang de noodzaak en wenselijkheid van de aankoop. 
De huidige voorraad gronden in onze gemeente maakt het niet noodzakelijk om op korte termijn 
nog strategisch te verwerven. 

 
 

4.2.3 De waardering van strategische verwervingen 
 
Binnen de gemeentelijke grondvoorraad wordt onderscheid gemaakt naar de volgende vormen:  

 Strategische gronden en niet in exploitatie genomen gronden zonder bestemming 
woningbouw of bedrijventerrein  
Voor deze gronden geldt dat de gronden worden afgewaardeerd als de boekwaarde boven 

de marktwaarde van de huidige bestemming komt. 
 (Nog niet) in exploitatie genomen bouwgronden met een toekomstige bouwtitel  

Voor ‘nog niet in exploitatie genomen bouwgronden’ en ‘bouwgronden in exploitatie’ stelt 
de gemeente jaarlijks, door middel van een globale exploitatieberekening, de marktwaarde 
vast op basis van de toekomstige bestemming. Deze waarde kan hoger zijn dan de 
marktwaarde op basis van de actuele bestemming. Voorwaarde is dan wel dat er een reëel 
en stellig voornemen bestaat om de toekomstige bestemming ook daadwerkelijk en op 

korte termijn te gaan realiseren. Dit voornemen moet zijn vastgelegd in de Gemeentelijke 
Structuurvisie en bijbehorend raadsbesluit. 
Zodra een object overgeboekt wordt naar een project (lopende grondexploitatie) wordt 
deze voor de boekwaarde overgeboekt.  
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In 2012 heeft in het kader van de risicoanalyse grondexploitaties een heroverweging 

plaatsgevonden of strategisch verworven gronden wel/niet aangehouden moeten worden voor 
(toekomstige) woondoeleinden. Een en ander heeft plaatsgevonden op basis van het volgende 
toetsingskader: 

 
1. Is de locatie gelegen binnen of buiten de zogenaamde “rode contour” zoals vastgesteld door de 
provincie? 
2.  Indien de locatie buiten de rode contour gelegen is, dan dient conform het BBV te worden 
afgewaardeerd naar marktwaarde op basis van huidige bestemming, tenzij er sprake is van een 
aantoonbare woningbehoefte, er geen bouwmogelijkheden (meer) zijn binnen de rode contour en 
er geen bouwmogelijkheden (meer) zijn in door de provincie goedgekeurde uitleglocaties buiten de 

rode contour. 
3.  Voor de onder 2) genoemde gronden wordt bepaald of deze nodig zijn om in de behoefte van de 
betreffende kern te voorzien. Indien dat niet het geval is, worden de betreffende gronden 
afgestoten.   
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van strategisch verworven gronden en het 

beleidsuitgangspunt na de heroverweging:   

 

Kern Locatie  Beleid 

Abbekerk Dorpsstraat 8 (gronden Roskam) 
uitgezonderd een deel van ca. 1 

ha. langs de Dorpsstraat 

Afwaarderen en afstoten. (N.B. m.u.v. het 
deel langs de Dorpsstraat zijn de gronden 

Roskam in februari 2013 verkocht)  

 Vekenweg (Druijf) Afwaarderen en aanhouden als 
reservelocatie voor woningbouw 

 Zuideinde (Chattelon) Afwaarderen en aanhouden als 

reservelocatie voor woningbouw 

Andijk Molensloot Afwaarderen en afstoten 

Medemblik Weeshuisgronden Niet afwaarderen, woningbouw na 2018 

Wervershoof De Tegel Afwaarderen en aanhouden voor 

toekomstige woningbouw  

Midwoud Tripkouw Voor ca. 10 ha. afwaarderen en afstoten 

Wognum  Bloesemgaerde-Noord (gronden 
Pool) 

Afwaarderen en aanhouden, voor 
verplaatsing TV Wognum en woningbouw 

na 2018 

 Uitbreiding Overspoor 2e fase Afwaarderen en aanhouden 

 
Figuur 3: Overzicht van strategische aangekochte gronden en beleidsuitgangspunt na de 

heroverweging  

 
 
 
4.3  Instrumenten bij actief grondbeleid 

 
4.3.1 Minnelijke aankopen 

Er is sprake van het doen van een minnelijke aankoop indien de gemeente met een eigenaar op 
vrijwillige basis overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor een eigendomsoverdracht 
naar de gemeente. De gemeenteraad heeft vooraf op enige wijze (visie/beleidsvoornemen/ college- 
c.q. raadsprogramma) aangegeven dat er een ontwikkeling (op termijn) kan en mag plaatsvinden.  
Indien de gemeenteraad nog niets heeft aangegeven, dan is er sprake van een strategische 
aankoop. 
Minnelijke aankopen kunnen plaatsvinden in de initiatieffase van een project, maar ook in 

vervolgfases. Indien de aankoop plaatsvindt in de initiatieffase van een project, is er nog geen 
financieel kader waaraan getoetst kan worden. Indien de aankoop plaatsvindt in een latere fase, 
waarbij er een financiële haalbaarheidsberekening is gemaakt, dan wel een exploitatie door de 
gemeenteraad is vastgesteld, kan de aankoop worden getoetst aan het vastgestelde financiële 
kader. Tot de minnelijke aankopen behoren ook de overeenkomsten met marktpartijen, waarbij de 
gemeente het eigendom van de marktpartijen overneemt en de marktpartijen uit de exploitatie een  

hoeveelheid grond kunnen verwerven voor de realisering van een vooraf afgesproken aantal  
opstallen. 
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4.3.2. Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) 
De Wvg biedt gemeenten de mogelijkheid een voorkeursrecht te vestigen, hetgeen wil zeggen dat  

eigenaren in het gebied waar het voorkeursrecht op is gevestigd verplicht zijn bij voorgenomen 
verkoop het eigendom eerst aan de gemeente te koop aan te bieden. 
In de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (Stb. 2008, 180) is de Wet voorkeursrecht 

gemeenten gewijzigd. De Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening is op 1 juli 2008 in werking 
getreden. In deze wetswijziging zijn de vestigingsgrondslagen van de Wvg aan de nieuwe Wet 
ruimtelijke ordening aangepast, is het provinciaal- en rijksvoorkeursrecht geïntroduceerd en zijn de 
vestigingsgrondslagen vereenvoudigd. Zo is het mogelijk om een voorkeursrecht te vestigen op 
basis van een (door de Raad vastgestelde) structuurvisie. Door deze wijzigingen is het mogelijk dit 
instrument efficiënter in te zetten. 
De Wvg is een passieve manier van verwerven. De eigenaar moet immers zijn eigendom 

aanbieden. Als de eigenaar niets doet, kan de gemeente de koop niet afdwingen. Wel wordt met de 
Wvg bereikt, dat eigenaren niet kunnen verkopen aan speculanten. Prijsopdrijving wordt hiermee 
voorkomen. De Wvg is tevens een beschermingsinstrument tijdens de planontwikkelingperiode. 
Eigenaren zullen niet of minder gaan investeren in met de planontwikkeling strijdige 
ontwikkelingen, omdat de eigenaren weten dat zij de investering mogelijk niet meer 
terugverdienen. 

 
 
4.3.3 Onteigening 
Een onteigening is de grootste inbreuk op het eigendomsrecht. De Onteigeningswet biedt de 
gemeente namelijk de mogelijkheid om een eigenaar zijn eigendomsrecht te ontnemen. Uiteraard 
is er daarom een zeer zorgvuldige procedure in de Onteigeningswet vastgelegd. 
Ook de procedure van de Onteigeningswet is met de invoering van de Wro aangepast. Niet altijd 
kan een onteigeningsprocedure met succes worden opgestart of afgerond. Indien een eigenaar 
bereid is de nieuwe bestemming zelf te realiseren (zich beroept op de zogenaamde zelfrealisatie) 

en kan aantonen zelf in staat te zijn om de nieuwe bestemming te realiseren, vervalt de 
onteigeningsgrondslag. 
 
 
4.3.4 Beheer van verworven gronden  
Het voeren van een actief grondbeleid heeft veelal tot gevolg dat gekochte (agrarische) gronden en 
gebouwd vastgoed tijdelijk dienen te worden beheerd en wel vanaf het tijdstip van koop tot aan 

het moment waarop een aanvang wordt gemaakt met het bouwrijp maken van het desbetreffende 
gebied. 

Uitgangspunt is om het beheer zoveel mogelijk op een commercieel verantwoorde wijze te voeren. 
Daarmee kan worden bereikt dat financiële risico’s worden beperkt. Anderzijds mag een 
commercieel beheer wegens juridische gebondenheid geen belemmering zijn voor de uitvoering 
van de voorgenomen ontwikkelingen. 

Sommige percelen kunnen voor verpachting in aanmerking komen. Pacht is een overeenkomst 
waarbij de gemeente een perceel in gebruik verstrekt aan een derde ter uitoefening van de 
landbouw. De pachter dient hiervoor een tegenprestatie te voldoen. Pacht kan alleen worden 
toegepast als een perceel is bedoeld voor de landbouw en ook om die reden wordt uitgegeven. 
Onder landbouw wordt verstaan: het bedrijfsmatig uitoefenen van akkerbouw, weidebouw, 
veehouderij, pluimveehouderij en tuinbouw.   
 

Pacht vindt plaats door middel van een pachtovereenkomst. De meest passende vorm is een 
geliberaliseerde pachtovereenkomst met een looptijd van maximaal 6 jaar. Deze vorm van 
verpachting sluit rechten op verlenging uit. Tevens zorgt de korte duur ervoor dat de gemeente 
binnen afzienbare tijd weer over de grond kan beschikken. Pachtovereenkomsten worden ter 
goedkeuring aangeboden aan de Grondkamer als het om percelen gaat van meer dan 1 hectare. 
De pachtsom wordt afgestemd op de Regeling Pachtprijzen of op de tarieven van het Bureau 

Beheer Landbouwgronden.   

Om de risico’s van tijdelijk beheer te beperken, verdient het aanbeveling per exploitatiegebied een 
beheerplan te maken. De kosten van beheer worden vervolgens ten laste gebracht van de 
grondexploitatie die voor het desbetreffende gebied geldt. 
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4.3.5 Beleidsuitgangspunten gemeente Medemblik 

 

 
 
 
 
4.4  Instrumenten bij faciliterend grondbeleid 

 
 

4.4.1 Kostenverhaal 

Particuliere partijen verwerven geregeld grondposities. Hierdoor is het voor de gemeente moeilijker 

actief grondbeleid te voeren, en is een meer faciliterend grondbeleid vaker aan de orde. Van belang 
is dan dat indien de grond niet kan worden verworven, de gemeente Medemblik de kosten die zij 
maakt ter realisatie van de ontwikkeling kan verhalen op ontwikkelaar(s). 
 
 
4.4.2 Privaat- en publiekrechtelijk spoor 
Om haar kosten te verhalen maakt de gemeente Medemblik gebruik van de mogelijkheden als 
opgenomen in afdeling 6.4 van de Wro. Zoals eerder in paragraaf 2.1 besproken, bevordert deze  
regeling de samenwerking tussen gemeente en een projectontwikkelaar in situaties waarin de 

grond in handen is van de private partij. In eerste instantie wordt namelijk getracht een anterieure 
overeenkomst met de grondeigenaar te sluiten waarin het kostenverhaal wordt zeker gesteld 
(privaatrechtelijk spoor). Voor deze anterieure overeenkomst geldt volledige contractvrijheid.  
Indien bij vaststelling van het bestemmingsplan niet met alle grondeigenaren in het 
bestemmingsplangebied – die de intentie hebben tot planontwikkeling – een anterieure 
overeenkomst is gesloten, is de gemeente verplicht een exploitatieplan op te stellen om 

kostenverhaal bij de omgevingsvergunningaanvraag te verzekeren (publiekrechtelijk spoor). 

 
 
4.4.3. Anterieure overeenkomst  
Wanneer grond in een plangebied in handen is van private partijen en er planologisch geen 

belemmeringen aanwezig zijn (het past binnen het bestemmingsplan of gemeente werkt mee aan 
de benodigde ruimtelijke ordeningsprocedure), kunnen zij tot realisatie overgaan. De kosten van  
 
 

Met betrekking tot de verwerving van gronden in het kader van actief grondbeleid gelden de 
volgende uitgangspunten van beleid:  
1. Planmatige verwerving van gronden vindt plaats voor zover deze passen binnen de 
vastgestelde exploitaties van de gemeente; 

2. Van strategische aankopen wordt vooraf het risicoprofiel bepaald en wordt aan de hand van 
dit risicoprofiel door de Raad bepaald of de aankoop verantwoord is. Uitgangspunt hierbij is 
inschakeling van de Raad vooraf, er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij 
verantwoording achteraf de voorkeur verdient;  
3. Jaarlijks stelt de gemeente haar marktwaarde voor de nog niet in exploitatie genomen 
complexen vast. Daarbij wordt het volgende toetsingskader gehanteerd: 

a. Is de locatie gelegen binnen of buiten de zogenaamde “rode contour” zoals  

vastgesteld door de provincie? 
b. Indien de locatie buiten de rode contour gelegen is, dan dient conform het BBV 

te worden afgewaardeerd naar marktwaarde op basis van huidige bestemming, 
tenzij er sprake is van een aantoonbare woningbehoefte, er geen 
bouwmogelijkheden (meer) zijn binnen de rode contour en er geen ruimte 

bouwmogelijkheden (meer) zijn in door de provincie goedgekeurde uitleglocaties 

buiten de rode contour.  
c. Voor de onder b) genoemde gronden wordt bepaald of deze nodig zijn om in de  

behoefte van de betreffende kern te voorzien. Indien dat niet het geval is, dan 
worden de betreffende gronden afgestoten.   

4. Om ruimtelijke ontwikkelingen door te voeren maakt de gemeente waar nodig gebruik van de 
aan haar toegekende bevoegdheden om gronden te verwerven, te weten de wettelijke 
instrumenten Wet voorkeursrecht gemeenten en de Onteigeningswet; 

5. Bij tijdelijk beheer van gronden en / of opstallen stelt de gemeente per exploitatiegebied een 
beheerplan op, waarbij de uitvoering van de voorgenomen ontwikkeling het uitgangspunt is. 
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openbare voorzieningen die worden gerealiseerd in het plangebied en van overige openbare 
voorzieningen die nodig zijn voor de realisatie van het gebied, maar buiten het plangebied zelf 

liggen, kunnen op de private bouwexploitanten worden verhaald door middel van het sluiten van 
een anterieure overeenkomst tussen de gemeente en afzonderlijke private partijen. Als gemeente 
en partijen er niet in slagen met private partijen een anterieure overeenkomst af te sluiten, kan de 

gemeente bij het vaststellen van een bestemmingsplan een exploitatieplan vaststellen, zodat bij 
omgevingsvergunningverlening het vereiste ontstaat de exploitatiebijdrage ten behoeve van het 
plangebied te voldoen aan gemeente. Het sluiten van een anterieure overeenkomst is een vorm 
van faciliterend grondbeleid. 
 
 
4.4.4 Exploitatieplan 
De gemeenteraad (of, bij delegatie, het college) stelt een exploitatieplan vast, gelijktijdig met het 
bestemmingsplan of projectbesluit waarop het betrekking heeft. Deze samenloop van 
vaststellingsprocedures biedt huidige en toekomstige eigenaren in het plangebied rechtszekerheid. 
Alle eigenaren binnen het plangebied worden geïnformeerd over het ontwerp exploitatieplan en de 

vaststelling daarvan. Tegen het ontwerp kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen en tegen 
het vastgestelde exploitatieplan beroep instellen. De beroepsprocedure is gekoppeld aan het 
beroep tegen de bijbehorende planologische maatregel. In geval van een bestemmingsplan 

betekent dit beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Het exploitatieplan bevat een aantal (bij wet) verplichte onderdelen en een aantal facultatieve 
onderdelen. Verplichte onderdelen vormen een kaart van het exploitatiegebied, een omschrijving 
van de werkzaamheden die moeten worden verricht voor respectievelijk het bouwrijp maken, de 

aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte, en – het belangrijkste – 
een exploitatieopzet. De exploitatieopzet wordt opgezet conform de limitatieve kostensoortenlijst 
van het Besluit Ruimtelijke Ordening (Bro). Facultatieve onderdelen zijn onder meer een 
grondgebruikskaart, kwalitatieve eisen voor het bouw- en woonrijp maken van het 
exploitatiegebied en eisen voor specifieke woningbouwcategorieën zoals sociale woningbouw en 
particulier opdrachtgeverschap. 

Het exploitatieplan moet jaarlijks worden herzien, totdat de daarin voorziene werken zijn 
gerealiseerd. 

 
 
4.4.5 Koppeling met aanvraag omgevingsvergunningaanvraag 
Het kostenverhaal via het publiekrechtelijk spoor vindt plaats door middel van een 
exploitatiebijdrage via de omgevingsvergunningaanvraag. Niet tijdige betaling van de 

verschuldigde exploitatiebijdrage kan leiden tot een bouwstop, invordering bij dwangbevel of zelfs 
intrekking van de omgevingsvergunning.  
 
 
4.4.6 Binnenplanse verevening van kosten  

Het bouwen van bijvoorbeeld woningen gaat gepaard met werkzaamheden en voorzieningen, zoals 
planontwikkeling, bestemmingsplanprocedure en de aanleg van riolering, wegen, 
groenvoorzieningen e.d. Het uitvoeren daarvan brengt kosten met zich mee. Om deze kosten te 
dekken wordt een financiële bijdrage aan de ontwikkelaar gevraagd. Deze kosten dienen, voor 
zover ze het gevolg zijn van de bouw van woningen, gedragen te worden door die woningen. Een 
en ander is geregeld in art. 6.13 lid 1 Wro.  Voor zover deze werkzaamheden worden gerealiseerd 

door een projectontwikkelaar kunnen deze kosten in mindering worden gebracht op de 
verschuldigde exploitatiebijdrage.  
 
 
4.4.7 Kosten van bovenwijkse voorzieningen  

Kosten van bovenwijkse voorzieningen kunnen conform artikel 6.13 lid 6 Wro voor meerdere  

locaties of gedeeltes daarvan in een exploitatieopzet worden opgenomen in de vorm van een 
fondsbijdrage. Bij kostenverhaal via de publiekrechtelijke weg met behulp van het exploitatieplan 
moet de gemeente zich houden aan de volgende drie beginselen: 
1. Profijt 
2. Causaliteit 

3. Proportionaliteit 
 
Hieruit is af te leiden dat het van belang is in het kader van fondsvorming ten behoeve van  
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bovenplanse kosten dat sprake is van samenhangende locaties. 
Voor onze gemeente is een en ander uitgewerkt en vastgelegd in de uitvoeringsparagraaf van de  

Structuurvisie “sterke kust en sterk achterland 2012-2022”. Voor de bovenwijkse voorziening 
“Westfrisiaweg” wordt een bijdrage van € 5,- per m2 voor woningen gevraagd en een bijdrage van 
€ 10,- per m2 voor niet-woningen.    

 
 
4.4.8 Financiële bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen 
De Wet ruimtelijke ordening biedt in artikel 6.24 lid 1, de mogelijkheid om naast de reguliere 
exploitatiebijdrage een afzonderlijke financiële bijdrage met de gemeente overeen te komen.   
Het gaat hier om een vrijwillige bijdrage voor kosten die niet op de kostensoortenlijst staan en  
waarvoor de gemeente toch een bijdrage van een ontwikkelende partij wil hebben. Een dergelijke 

bijdrage kan alleen in een anterieure overeenkomst worden overeengekomen en kan niet worden 
afgedwongen. Bij een bijdrage aan de ruimtelijke ontwikkeling kan gedacht worden aan 
maatschappelijke belangrijke functies, zoals natuur, recreatie, waterberging en infrastructuur in 
een ander gebied dan het plangebied waaruit de bijdrage voldaan wordt. Om een bijdrage in de 
ruimtelijke ontwikkeling te kunnen overeenkomen is het vereist dat hiervoor een basis in een 
structuurvisie is opgenomen. Tenslotte moet wel blijken dat de toekomstige exploitaties van 

derden voldoende ‘opbrengstcapaciteit’ hebben om een dergelijke bijdrage te kunnen leveren. 

Voor onze gemeente is in de uitvoeringsparagraaf van de Structuurvisie “sterke kust en sterk 
achterland 2012-2022” vastgelegd dat we een bijdrage in ruimtelijke ontwikkelingen vragen van 
€ 5,- per m2  voor zowel woningen als niet-woningen.  
 
 
4.4.9 Bovenplanse verevening 

De bovenplanse verevening conform artikel 6.13 lid 7 Wro is gericht op een bijdrage vanuit 
exploitatiegebieden met exploitatieoverschot naar andere exploitatiegebieden met een 
exploitatietekort. De Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat bovenplanse kosten in meerdere  
exploitatiegebieden kunnen worden doorbelast in de vorm van een fondsbijdrage. Dit kan alleen 
indien er voor die gebieden een structuurvisie is vastgesteld die aanwijzingen geeft over de 
bestedingen die ten laste van het fonds kunnen komen. De locaties waartussen verevend wordt 
moeten in de structuurvisie zijn genoemd en de ruimtelijke en functionele samenhang tussen de te 

verevenen locaties daarin is aangetoond. De Wet ruimtelijke ordening schrijft verder niet voor hoe 
de basis in de structuurvisie eruit moet zien.  
 
 
4.5 Planschade 

Door bestemmingsplanwijzigingen kunnen omwonenden zogenaamde planschade lijden. 

Een aspect dat dient te worden meegewogen, met name bij herontwikkelings- en 
inbreidingsprojecten. De planschade kan op voorhand inzichtelijk worden gemaakt door het 
opstellen van een planschaderisicoanalyse. Indien de gemeente faciliterend grondbeleid uitvoert, 
ligt de verantwoordelijkheid al dan niet een planschaderisicoanalyse op te stellen bij ontwikkelaar. 
Planschadekosten kunnen namelijk op basis van artikel 6.4a Wro voor rekening van de exploitant 
worden gebracht.  
 

 

 
 
4.6 Grondprijsbeleid 
De uitgifte van bouwgrond geschiedt door middel van een verkoopovereenkomst. Daarin regelt de 
gemeente tegen welke prijs, onder welke voorwaarden en met welke bestemming zij de grond aan 

een particulier of een marktpartij wenst te verkopen. Van belang is het dan ook te weten hoe de 
prijs tot stand komt, welke voorwaarden worden gesteld en wat op de grond gerealiseerd dient te  
 
 

Bij faciliterend grondbeleid wordt gebruik gemaakt van afdeling 6.4 Wro. In eerste instantie 

wordt getracht een anterieure overeenkomst te sluiten. Bij het voorbereiden en vaststellen van 
het bestemmingsplan wordt – indien het kostenverhaal nog niet is zeker gesteld met anterieure 
overeenkomst(en) – tevens een exploitatieplan voorbereid en vastgesteld om kostenverhaal 
zeker te stellen bij bouwvergunningverlening. Planschadekosten worden verhaald op de 
ontwikkelaar. 
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worden. Het gaat daarbij veelal om woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen en ander 
commercieel vastgoed als winkels, hotels, leisure- en horecavoorzieningen. 

De waarde van bouwgrond is niet eenvoudig te bepalen omdat die afhankelijk is van diverse  
factoren waarvan de koper van de grond of het daarop te bouwen vastgoed weer zijn 
koopbeslissing laat afhangen. Het meest aansprekend zijn de factoren, die bepalend zijn voor de  

prijs van grond die wordt aangewend voor woningbouw, zoals: 
 welke typen en in welke prijsdifferentiatie? 
 welke kwaliteit materialisatie, kleurstelling en woonomgeving? 
 hoe staat het met de vraag naar en het aanbod van woningen? 
 hoe ontwikkelen de bouwkosten en bijkomende kosten zich? 

 
Om toch enigszins vat te krijgen op de waardebepaling van de prijs voor bouwgrond zijn er  

tientallen methoden ontwikkeld die nog eens benadrukken welk een bijzonder karakter de  
vastgoedmarkt heeft. Een viertal methoden wordt het meest gebruikt: 

 Kostprijs methode 
De meest oorspronkelijke methode ter berekening van de grondprijs telt alle kosten bij  
elkaar op die gemaakt moeten worden om de grond als bouwgrond te kunnen aanbieden. 
Het zal duidelijk zijn dat die kostprijs per locatie en bestemming varieert. 

 Comparatieve methode 

Deze methode is gebaseerd op het vergelijken per object, regio of provincie van de prijs 
van grond met eenzelfde bestemming en dezelfde bebouwingsmogelijkheden. 

 Residuele waarde methode 
Bij het toepassen van deze methode wordt de grondprijs gelijk gesteld aan het verschil 
tussen de commerciële waarde van het desbetreffende vastgoed en alle bouw- en 
bijkomende kosten. 

 Quote methode 
Deze methode stelt de grondprijs op grond van ervaringsregels gelijk aan een percentage 
van de commerciële prijs van het desbetreffende vastgoed. 

 
 
 
4.6.1  Gehanteerde grondprijzenmethodiek gemeente Medemblik 

De gemeente Medemblik gebruikt voor de vaststelling van grondprijzen per gebruiksfunctie een 
bepaalde grondprijsmethodiek. Uitgangspunt is een functionele grondprijspolitiek. De waarde van 
de grond is direct gerelateerd aan de daarop te vestigen bestemming en wordt bepaald aan de 
hand van marktconforme prijzen. De gemeente Medemblik hanteert de volgende 
grondprijsmethodiek per gebruiksfunctie. 

 

 

Gebruiksfunctie Grondwaardemethode 

Woningbouw sociale huur  Vaste grondprijs per m2. 

Toelichting Deze grondprijs wordt vastgelegd in nog met 
woningbouwverenigingen af te sluiten “Prestatieovereenkomst 2013 
t/m 2016”  

  
Woningbouw sociale koop Vaste grondprijs per m2. 

Toelichting Heeft betrekking op starterswoningen. 

  
Woningbouw rijtjeswoning In principe wordt de grondprijs residueel bepaald. 

Toelichting Hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken. 

  
Woningbouw vrije sector In principe wordt de grondprijs residueel bepaald. 

Toelichting Hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken. 

  
Vrije kavels Vaste grondprijs per m2 (via een staffelopbouw) per object. 

Toelichting Op basis van de comparatieve methode wordt een gemiddelde 
marktwaarde per m2 vastgesteld voor de vrije kavels in een project. 
De prijzen van kavels met bijvoorbeeld een bijzondere ligging of 
grootte en dergelijke, worden afzonderlijk beoordeeld en vastgesteld. 

  
Kantoren Comparatief en residuele waardemethode 

Prijsstelling: f.s.i
3
> 1: prijs per m2 BVO

4
 

                                            
3 F.s.i = Floor- space -index (verhouding tussen de vloeroppervlakte van een gebouw in m2 BVO en de oppervlakte van de  
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Prijsstelling: f.s.i.< 1: prijs per m2 uitgeefbaar terrein  

Toelichting Aan de hand van factoren als ligging, representativiteit en aansluiting 
op openbaar vervoer en uitvalswegen wordt een zo reëel mogelijke 
residuele grondwaarde per m2 BVO berekend. De marktwaarden in 
de omgeving (comparatieve methode) gelden hierbij als 
toetsingskader. 

  
Bedrijven Grondprijs per m² / comparatieve methode  

Prijsstelling: f.s.i. > 1: prijs per m2 BVO 
Prijsstelling: f.s.i. < 1: prijs per m2 uitgeefbaar terrein 

Toelichting Aan de hand van factoren als ligging, representativiteit en aansluiting 
op openbaar vervoer en uitvalswegen wordt een zo reëel mogelijke 
grondwaarde per m² grondoppervlak berekend. De marktwaarden in 
de omgeving (comparatieve methode) gelden hierbij als 
toetsingskader. 
 

  
Winkels en horeca Comparatief / marktwaarde per m² BVO 

Toelichting De huurprijzen, commerciële waarden lopen in deze gebruiksfunctie 
sterk uiteen. In concrete situaties zal er een inschatting worden 
gemaakt van de marktwaarde per m² BVO. Hierbij kan aansluitingen 
worden gezocht bij referenties in de omgeving (comparatief) 

  
Voorzieningen niet-commercieel Vaste grondprijs per m² BVO 

Toelichting Bij deze gebruiksfunctie wordt uitgegaan van een vaste m2-prijs. 
Hierbij kan gedacht worden aan de kostprijs. Een echte markt voor 
deze functies is er namelijk niet. 

  

Openbaar groen en reststroken 

(snippergroen) 

Vaste grondprijs per m2 conform door de raad op 17 november 2011 

vastgestelde “Beleidsnota uitgifte openbaar groen en restpercelen”.  

  

Pacht van agrarische gronden Pachtprijs wordt afgestemd op de tarieven van Bureau Beheer 
Landbouwgronden 

  

Gronden voor sportvelden Worden in erfpacht uitgegeven  

  

Grond voor zendinstallaties Wordt verhuurd i.c.m. recht van opstal 

  

Grond voor volkstuinen Wordt verhuurd 

  

Nutsvoorzieningen (b.v. transforma-
torstations) 

Vaste grondprijs 

 

 
De hierboven genoemde grondprijsmethoden zijn uitgangspunten van de gemeente Medemblik. 
Indien noodzakelijk kan het college van burgemeester en wethouders gemotiveerd afwijken van de  
uitgangspunten. Hierbij gaat het om locatiegebonden specifieke omstandigheden die een andere 
methode dan wel grondprijs rechtvaardigen.  

Op basis van de hiervoor geformuleerde grondwaardemethodes voor de verschillende 
gebruiksfuncties wordt het vaststellen van de grondprijzen gedelegeerd aan het college van 
burgemeester en wethouders. Dit levert een praktische werkwijze waardoor snel en adequaat 
ingespeeld kan worden op veranderende marktomstandigheden. 
Indien noodzakelijk zal voor het bepalen van de grondprijs een taxateur worden ingeschakeld. 
 

 
 
 

 
 
 
 

4.7 Erfpacht 

                                                                                                                                        
  totale kavel waar het gebouw op komt in m2) 
4
 BVO= Bruto Vloer Oppervlakte 

Uitgangpunt voor de bepaling van grondprijzen is een functionele grondprijspolitiek. Kader 
hiervoor is de door de raad vastgestelde grondwaardemethodiek. Het vaststellen van de 
grondprijzen is gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders. 
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De gemeente kan particulieren de mogelijkheid geven de grond aan te kopen in erfpacht. Bij het 
recht van erfpacht geeft de gemeente de grond uit, met eventueel de opstallen, waarbij de 

gemeente deels eigenaar blijft; het bloot eigendom van de grond blijft in handen van de gemeente. 
De erfpachter heeft het volledige genotsrecht over de onroerende zaak. De erfpachter betaalt 
hiervoor gedurende de duur van het erfpachtcontract een vergoeding (canon). Dit is een 

percentage van de grondwaarde. Meestal wordt eens in de vijfentwintig jaar de te betalen 
erfpachtcanon herzien, dit kan zowel het percentage als de grondwaarde zelf betreffen. Uitgifte in  
erfpacht biedt meer sturingsmogelijkheden dan uitgifte in eigendom, immers het bloot eigendom 
blijft in handen van de gemeente. In specifieke gevallen, bijvoorbeeld wanneer de gronden gelegen 
zijn in een gevoelig gebied of wanneer er bijzondere beheersbepalingen gewenst zijn, kan de 
gemeente kiezen voor uitgifte in erfpacht. 
Inmiddels wordt het instrument erfpacht in een aantal gemeenten opnieuw geïntroduceerd om de 

woningmarkt te stimuleren. Door de grond van nieuwbouwwoningen in erfpacht uit te geven blijft 
de aanschafprijs van een nieuwe woning laag. De bewoners betalen vervolgens (jaarlijks) een 
bedrag voor het gebruik van de grond. Door de keuze van het wel of niet afsluiten van een 
erfpachtovereenkomst vaker over te laten aan de eindgebruiker, wordt het draagvlak vergroot. 
Kopers kunnen dan zelf kiezen welke eigendomsvorm met bijbehorend kostenplaatje voor hen het  
meest aantrekkelijk is. Het wordt nog aantrekkelijker op het moment dat woningkopers die voor 

erfpacht kiezen, in de toekomst alsnog de mogelijkheid krijgen om de grond te kopen. 

 
 
4.8 Collectief particulier opdrachtgeverschap  
Naast de traditionele zelfbouw, waarbij een particulier een bouwkavel verwerft en daarop een eigen 
woning laat bouwen, staat de gemeente Medemblik open voor het zogenaamde collectief particulier 
opdrachtgeverschap (CPO). Van CPO is sprake als een groep particulieren (georganiseerd in een 

vereniging of stichting) een bouwlocatie verwerft en gezamenlijk in eigen beheer met zelf gekozen 
partners, zonder winstoogmerk, een woningbouwproject ontwikkelt en realiseert. Gerealiseerde 
CPO-projecten hebben aangetoond dat projectontwikkeling in eigen beheer kwalitatief goede 
woningen en een stevigere sociale structuur opleveren. Bewoners hebben daarbij in het algemeen 
meer invloed en zeggenschap. Daarnaast kunnen er schaalvoordelen optreden die de kosten 
drukken. 
  

 
4.9 Uitgiftebeleid  
Ten aanzien van de wijze van gronduitgifte door middel van verkoop zijn diverse methoden te 
onderscheiden: 

 Op uitnodiging 

Dit is de traditionele wijze van uitgifte. De gemeente nodigt gegadigden uit belangstelling  

voor een kavel kenbaar te maken. Echter, een ontwikkelaar kan ook zelf een verzoek 
indienen voor grondaankoop ten behoeve van woningbouwontwikkeling of andersoortige 
ontwikkelingen. 

 Inschrijving 
Gegadigden doen een schriftelijk bod op de aangeboden grond, waarbij de prijzen van het 
grondprijsbeleid als leidraad gelden. De woningmarkt staat echter nog steeds onder druk, 
een flexibele opstelling is daarom gewenst. De inschrijvingen worden ter besluitvorming 

voorgelegd aan het college van B&W. 
 Ontwikkelcompetitie 

Gegadigden doen een schriftelijk bod op de aangeboden grond, vergezeld van een goede 
onderbouwing van de gestelde criteria. De gegadigde met de beste beoordeling wint en  
realiseert het project. Deze wijze van gronduitgifte kent vele tussenvormen die 
voornamelijk verschillen in de mate van openbaarheid van de procedure en de te stellen 
criteria (randvoorwaarden). Zo kan de gemeente een geselecteerd aantal ontwikkelaars 

uitnodigen of een openbare procedure uitschrijven. De criteria die de gemeente aan de 
uitgenodigde partijen dient te stellen, zijn afhankelijk van het karakter van de opgave. 

Deze kunnen variëren van een toekenning op basis van de laagste prijs tot een toekenning 
van het project op basis van de economisch voordeligste aanbieding. Naast kwantitatieve 
criteria kunnen daarbij tevens kwalitatieve criteria en het risicoprofiel meespelen in de 
beoordeling. 

 
Ieder van de hierboven beschreven methoden heeft varianten die maatwerk per geval mogelijk 
maken. Naast de algemene regel van uitgifte via uitnodiging zullen steeds vaker andere wijzen van 
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uitgifte worden gehanteerd met als doel een opbrengstoptimalisatie én een kwalitatief hoogwaardig  
product. Het kiezen van een bepaalde wijze van uitgifte is daarbij afhankelijk van locatie en het 

doel. Het volgende kan dan ook worden gesteld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente Medemblik zal bij gronduitgifte per geval afwegen welke systematiek van 
gronduitgifte en/of selectie wordt toegepast. 
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5.   Organisatie Grondbeleid en financiële beheersing 

 

 
In de hoofdstukken hiervoor is beschreven waar het grondbeleid uit bestaat, binnen welke kaders 
het wordt ingezet, welke ambities de gemeente heeft en hoe het grondbeleid wordt vormgegeven. 
Dit laatste hoofdstuk gaat over de organisatie van het grondbeleid binnen de gemeente, hoe 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn verdeeld, hoe en wanneer informatie verstrekt wordt 

en hoe verantwoording wordt afgelegd. 
Grondbeleid wordt binnen de gemeente uitgevoerd door de grondbedrijffunctie. Deze functie wordt 
binnen de gemeente Medemblik uitgeoefend door het taakveld Grondzaken van de afdeling 
Ruimtelijke Ontwikkeling. Dit is binnen de gemeente een bijzondere functie omdat hier publiek- en 
bedrijfsmatig handelen van de gemeente bij elkaar komen. 
Gelet op deze bijzondere functie binnen de gemeentelijke organisatie wordt apart aandacht besteed 

aan deze rol. Verder gaat dit hoofdstuk in op de taken en verantwoordelijkheden van raad en 
college, de wijze waarop het grondbeleid ingebed zit in de planning en control-cyclus en het 
risicomanagement. 

 

 
5.1 Rol van Raad en College 

 
De gemeenteraad: kaderstellend en richtinggevend 
Taakveld Grondzaken  voert zijn rol uit namens het college van Burgemeester en Wethouders. De 
raad geeft de kaders aan waarbinnen het college het grondbeleid uitvoert en taakveld Grondzaken  
zijn rol speelt. De raad geeft ook de richting aan waarin het grondbeleid zich dient te bewegen. De 

gemeenteraad stelt kaders en geeft richting door middel van het vaststellen en goedkeuren van 

beleidsnota’s (zoals deze nota grondbeleid), plannen, voorstellen en kredietaanvragen die door het 
college aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. 
Kaderstelling en richting aan het grondbeleid geeft de gemeenteraad door nota’s en plannen vast 
te stellen zoals: 
a. de structuurvisie; 
b. de Termijnagenda en de Programmabegroting; 
 

 
c. bestemmingsplannen en uitvoeringsbesluiten; 
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d. de nota grondbeleid; 
e. delegatie en mandaten; 

f. locatie-eisen; 
g. exploitatieplannen; 
h. grondexploitaties; 

i. programmabegroting;  
j. kredieten. 
 
Op basis van bovenstaande voorbeelden van richtinggevende en kaderstellende besluiten van de 
gemeenteraad voert het college het grondbeleid uit. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Het college van Burgemeester en Wethouders: uitvoering en verantwoording 
 
Uitvoering 
De dagelijkse uitvoering van het grondbeleid is een taak van het college van B&W. Het college 
voert het grondbeleid op diverse wijzen uit. Het college formuleert de beleidsvoornemens bij de 

begroting en dat geldt ook voor het grondbeleid. In de begroting is hiervoor ook een specifieke 
plek beschikbaar, namelijk de verplichte paragraaf grondbeleid. Gelet op het overwegend 
meerjarige karakter van het grondbeleid zal het college hier ook een meerjarige doorkijk geven 
van de beleidsvoornemens en de verwachte resultaten en risico’s. 
Het college laat de hierboven genoemde plannen, nota’s, grondexploitaties, investeringsschema’s 
en kredietaanvragen opstellen zodat de gemeenteraad kaders en richting kan aangeven. 
Zij laat detailplannen uitwerken tot op het niveau dat er ook daadwerkelijk ontwikkeld en gebouwd 

kan worden. 
Via het taakveld Grondzaken verwerft zij gronden, laat deze bouw- en woonrijp maken en geeft de 
grond weer uit als het college een actief grondbeleid voert. Als faciliterend grondbeleid een betere  
weg is om de gemeentelijke belangen de dienen, gaat zij anterieure overeenkomsten aan of stelt 
een exploitatieplan op. Ook kan het college samenwerkingsverbanden aangaan met ontwikkelaars 

als dat in het belang is voor de realisatie van de gemeentelijke ambities. 

 
Verantwoording 
De uitvoering van het grondbeleid brengt kosten, opbrengsten, financiële resultaten, prestaties en 
risico’s met zich mee. Over de uitvoering van het grondbeleid moet het college zich verantwoorden 
naar de gemeenteraad. Het moment bij uitstek om verantwoording af te leggen over het gevoerde 
beleid is bij de jaarrekening waar verslag wordt gedaan over de uitgevoerde activiteiten, de 
resultaten die dat heeft opgeleverd en hoe de risico’s beheerst worden. De paragraaf grondbeleid 

binnen de jaarrekening is ook hier weer de specifieke plaats om verslag te doen. Aanvullend 
informeert het college de raad: 
a. Jaarlijks bij de behandeling van de jaarrekening over de herziening van de grondexploitaties.   
    Daarbij worden de oorzaken van de herziening en  de financiële effecten inzichtelijk gemaakt. 
b. Bij de behandeling van de begroting.  
c. Waar nodig via de commissie over belangrijke ontwikkelingen. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

De Gemeenteraad geeft de kaders aan waarbinnen het college het grondbeleid uitvoert. 
Daarnaast geeft de raad ook de richting aan waarin het grondbeleid zich dient te bewegen. Dat 
gebeurt door het goedkeuren en vaststellen van beleidsnota’s, plannen, voorstellen en 

kredietaanvragen.  

De dagelijkse uitvoering van het grondbeleid is een taak van het college. Het college formuleert 

de beleidsvoornemens voor het grondbeleid in de paragraaf grondbeleid in de begroting. 
Het college legt verantwoording af aan de raad over de uitvoering van het grondbeleid bij de 

jaarrekening, waar in de paragraaf grondbeleid verslag wordt gedaan over de uitgevoerde 
activiteiten en de resultaten die dat heeft opgeleverd.  
De risico’s van de grondexploitatie worden in beeld gebracht in een jaarlijks op te stellen 
“Risicoscan Grondexploitaties” die tijdens het traject van de jaarrekening gepresenteerd en 
toegelicht wordt. 
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5.2 De rol van taakveld Grondzaken 

 
Uitvoerder van ruimtelijke plannen 
Het taakveld Grondzaken richt zich, samen met de andere betrokken afdelingen, op de realisatie en 

uitvoering van door de gemeenteraad vast te stellen ruimtelijke plannen. De vaststelling van een 
bestemmingsplan zorgt er niet voor dat deze ontwikkeling ook daadwerkelijk plaatsvindt. Voor de 
uiteindelijke realisatie van ruimtelijke maatregelen met betrekking tot overeenkomsten, 
exploitatieplannen en particuliere realisatie is de inzet van grondbeleid vereist. De uitvoering 
daarvan geschiedt door het taakveld Grondzaken. De inzet van het grondbeleid richt zich daarmee 
niet louter op ruimtelijke doelen maar ook op sectorale belangen (bijv. volkshuisvesting, 
bedrijfsvestigingsbeleid, detailhandel etc.). 

De woningbouwopgave uit de Woonvisie Medemblik 2012-2020 ligt op 213 woningen per jaar tot 
en met 2014, vanaf 2015 op 95 woningen per jaar. Er dient rekening mee te worden gehouden dat 
een  aantal van de locaties een verliesgevende grondexploitatie zal kennen. Realisatie van de 
taakstellingen is dan alleen mogelijk, indien er aanvullende middelen gevonden worden en de  
gemeenteraad besluit tot het dekken van het onrendabele deel. Voor een aantal complexen is een 
voorziening getroffen. 

De verantwoordelijkheid van de gemeente gaat verder dan alleen de vraag of een 

locatieontwikkeling in financiële zin aanvaardbaar is te noemen. Ruimtelijke belangen zullen steeds 
moeten worden gewogen met sectorale en financiële belangen. 
Voor de bedrijfsvoering betekent dit dat het realiseren van in financiële zin risicovolle 
ontwikkelingen alleen dan gerechtvaardigd is, als er tevens zicht bestaat dat ook locaties kunnen 
worden ontwikkeld waarbij sprake is van aan de gemeente toekomende verdiencapaciteit. Gebeurt 
dit niet, dan zal de vermogenspositie van het grondbedrijf verder afnemen. 

Het is van belang dat het inzicht in winstpotentie of verliesrisico zo snel mogelijk ontstaat en zo 
groot mogelijk is. Naast ontwikkeling van marktkennis dient het planproces binnen Medemblik 
verder verbeterd te worden. Integraal en projectmatig werken kan hiertoe bijdragen. 
 
Maatschappelijk ondernemer voor de gemeente 
De rol van het taakveld Grondzaken gaat echter verder. Indien er al sprake is van een door de 
gemeente gewenste ontwikkeling waarbij sprake is van de inzet van gemeentelijke financiële 

middelen, dan te worden voorzien in een transparant sturings- en controle-instrumentarium. 
Hiermee wordt bereikt dat er zodanig beheerst en gestuurd kan worden dat de inzet van 
gemeentelijke financiële middelen beperkt wordt tot de realisatie van publieke doelstellingen, niet 
verder gaat dan nodig is, en dat wordt bereikt dat financiële middelen in de juiste richting worden 
ingezet. 

Er is sprake van een dubbele rol. Enerzijds is het taakveld Grondzaken een schakel in de realisatie 

van publieke doelstellingen en ambities. Anderzijds is er sprake van een ondernemersfunctie, 
gericht op het bereiken van een zo gunstig mogelijke uitgangspositie en uitvoeringswijze en op het 
bereiken van marktconforme opbrengst maximalisatie. Inherent aan de uitoefening van deze 
ondernemersrol is het strategische karakter van de te voeren grondbeleidstrategie en de 
bestuurlijke aanvaarding van met de uitvoering van het grondbeleid gepaard gaande acceptabele 
risico’s. 
Het grondbeleid dient te zijn gericht op het bereiken en in stand houden van een zodanige 

vermogenspositie, dat de omvang van het weerstandsvermogen in juiste verhouding staat tot het  
risicoprofiel van de ontwikkelingstaakstelling van de gemeente Medemblik. 
 
Makelaar in gemeentelijk onroerend goed? 
Er doen zich situaties voor waarin gebouwen staan op locaties die herontwikkeld worden. Gezien de 
huidige situatie op de woningmarkt is het in veel gevallen niet meer mogelijk om de boekwaarde 
geheel terug te verdienen in de grondexploitatie. In voorkomende gevallen wordt de boekwaarde 

van gebouwen daarom ten laste gebracht van de Algemene Reserve. (Eventuele sloopkosten zijn 
niet opgenomen in de boekwaarde en worden wel ten laste gebracht van de grondexploitatie).   

De kosten van herschikking of vervanging van gebouwen en faciliteiten dienen binnen de begroting 
van de betrokken sector te worden opgelost. 

 
 

Als zich gemeentelijke gebouwen bevinden op de door de gemeente te ontwikkelen locaties 
wordt de boekwaarde daarvan ten laste gebracht van de Algemene Reserve. Kosten van 

gemeentelijke gebouwen en faciliteiten worden niet uit de grondexploitatie betaald. Er wordt 
alleen een reële grondwaarde ten laste gebracht van de grondexploitatie. 
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5.3  Financiële beheersing   

 
 
5.3.1 Aanleiding 

Binnen de gemeente Medemblik “loopt” een fors aantal grondexploitaties. Door regels omtrent de 
grondexploitaties vast te leggen worden de verantwoordelijkheden tussen college en 
raad duidelijk. De raad is verantwoordelijk voor de beleidsmatige en financiële kaders, ook voor 
grondexploitaties. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van de grondexploitaties 
binnen de vastgestelde kaders. 
 

 
5.3.2 Vaststelling grondexploitaties 
Om te bepalen op welke momenten in een planvormingtraject een grondexploitatie moet worden 
vastgesteld is het gebruikelijk daarvoor de (projectmatige) onderverdeling naar fasen aan te  
houden. 
 

In de klassieke vorm van het projectmatig werken betreft dit de volgende fasen: 
1.  initiatief-/definitiefase: betreft de fase van eerste ideevorming, onderzoek of het gezien beleid 

     en mogelijkheden wenselijk is een plan te ontwikkelen. Daarnaast de inventarisatie van de  
     mogelijkheden en problemen om de opdracht voor het voorlopig ontwerp te kunnen geven; 
2.  haalbaarheidsfase: opstellen van een stedenbouwkundig ontwerp en ruimtelijk programma van  
     eisen; 

3.  ontwerpfase: opstellen van een uitgewerkt definitief stedenbouwkundig plan en (indien van  
     toepassing) een voorontwerp bestemmingsplan; 
4.  realisatiefase: uitvoering van de bouwwerkzaamheden en de inrichting van het gebied; 
5.  nazorgfase: beheer en exploitatie van het ontwikkelde gebied. 
 
In bijlage 2 wordt nader ingegaan op de klassieke vorm van projectmatig werken 
N.B. Afhankelijk van de schaal en de omvang van het project kan de geschetste klassieke vorm 

van projectmatig werken teruggesnoeid worden naar een goed werkbare vorm die de charme heeft 
van eenvoud en bestaat uit vier fasen: 

 visie; 
 ontwerp; 
 realisatie; 
 beheer.  

   

 
In elk van de fasen zal de financiële haalbaarheid voor zover mogelijk moeten worden onderzocht 
en getoetst aan de uitgangspunten. Daarnaast zijn er twee logische momenten om een 
grondexploitatie voor te leggen aan de raad: 
 

1. Na afronding van fase 1 (initiatief-/definitiefase; de visiefase in de afgeslankte vorm van 

projectmatig werken), een normatieve grondexploitatie. Daarbij kan eventueel een soort 
kadernotitie worden opgesteld waarin de overige kaders van het project worden 
vastgelegd. De normatieve grondexploitatie heeft als belangrijkste functie het aantonen 
van de financiële haalbaarheid van het project. Bij verliesgevende grondexploitaties moet 
tevens worden aangegeven hoe het tekort wordt gedekt. Het resultaat van de normatieve 
grondexploitatie is kaderstellend voor de verdere planuitwerking. Dit is tevens het moment 
om een grondexploitatiecomplex te openen waarop kosten en opbrengsten kunnen worden 

verantwoord.  
2. Na afronding van de ontwerpfase. De definitieve grondexploitatie wordt opgesteld en 

voorgelegd aan de raad. Deze grondexploitatie is een financiële vertaling van het 
definitieve stedenbouwkundig ontwerp. Afwijkingen van de normatieve grondexploitatie 

moeten worden toegelicht. 
 

Met het vaststellen van de grondexploitaties op genoemde momenten stelt de Raad de financiële 

kaders vast voor de verdere uitwerking. 
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5.3.3  Herziening grondexploitaties 
 

Reguliere jaarlijkse herziening 
Elke grondexploitatie dient minimaal een keer per jaar te worden herzien. Daarbij wordt de 
boekwaarde geactualiseerd en worden de lopende verplichtingen opgenomen, de ramingen worden 

vergeleken met de werkelijk gemaakte kosten en opbrengsten uit het voorgaande jaar, prijspeil 
van de grondexploitatie wordt aangepast en eventuele inhoudelijke wijzigingen worden 
doorgevoerd. De jaarlijkse herziening wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad bij de 
jaarrekening. Na vaststelling vormt de herziene grondexploitatie het financiële kader voor de 
verdere uitvoering van het project. 

 
Afsluiting grondexploitatie 
Indien de activiteiten die in het kader van de grondexploitatie dienen te worden gerealiseerd 
grotendeels zijn afgerond, dan kan de grondexploitatie door de raad worden afgesloten. Afsluiting 
kan plaatsvinden indien 90% van de geprognosticeerde werkzaamheden zijn uitgevoerd, dan wel 
100% van de uit te geven gronden zijn verkocht.  
 

Kredieten 
Op de volgende momenten in het planvormingtraject dienen kredieten te worden aangevraagd: 

 bij de start van de initiatief-/definitiefase (de visiefase bij de afgeslankte vorm van 
projectmatig werken), wordt gebruik gemaakt van het in de begroting opgenomen 
algemeen voorbereidingsbudget. Dit budget moet voldoende zijn om de werkzaamheden 
tot en met het einde van de voorbereidingsfase te kunnen uitvoeren. In bijlage 1 wordt op 

een en ander nader ingegaan; 
 bij het vaststellen van de definitieve grondexploitatie, de afronding van de ontwerpfase, 

kan dan het volledige uitvoeringskrediet worden aangevraagd. Dit betreft de totale kosten, 
inclusief kostenstijging en rente; 

 bij de vaste jaarlijkse herziening (jaarrekening) of tussentijdse herziening wordt het krediet 
daarop aangepast. 

 

Behandeling vertrouwelijke stukken 
De grondexploitatie wordt beschikbaar gesteld aan de raad, waarbij de ruimtelijke en financiële 
kaders worden aangegeven. De gedetailleerde onderbouwing van die ruimtelijke en financiële 
kaders van de grondexploitatie is een vertrouwelijke bijlage die dus niet openbaar wordt gemaakt. 
De inhoudelijke behandeling van de gedetailleerde onderbouwing vindt plaats in een besloten 
forum. De bijlage is tevens ter inzage beschikbaar bij de griffie. De vaststelling van de 

grondexploitatie exclusief de gedetailleerde onderbouwing vindt plaats in de openbare 

raadsvergadering. 
 
 
 
5.3.4 Beleidsuitgangspunten gemeente Medemblik 

 
Met betrekking tot regels grondexploitaties en informatievoorziening gelden de volgende  
uitgangspunten van beleid: 
 

 
 
 
5.3.5 Parameters rente en inflatie 

In alle exploitatieopzetten wordt uitgegaan van periodiek vastgestelde parameters voor rente en 
inflatie. 

 De parameters rente worden in de gebruikelijke planning- & control systematiek van de  
gemeente Medemblik vastgesteld door de gemeenteraad. Daarbij is voor grondexploitaties  
 

1. De vaststelling van een grondexploitatie vindt plaats na de definitiefase (normatieve  
    grondexploitatie) en de ontwerpfase (definitieve grondexploitatie). 
2. Elke grondexploitatie wordt minimaal jaarlijks herzien. 

3. Afsluiting van de grondexploitatie vindt plaats indien 90% van de geprognosticeerde 
    werkzaamheden zijn uitgevoerd en 100% van de uit te geven gronden zijn verkocht. 
4. Kredieten worden aangevraagd bij de raad bij het vaststellen van de definitieve  
   Grondexploitatie. 



P a g i n a  | 36 

 

__________________________     N o t a  G r o n d b e l e i d   2 0 1 4     _______________________ 

 

de debetrente gelijk aan de creditrente. 
 De parameters inflatie voor grondexploitaties zijn specifieker dan de algemene parameters 

inflatie die in de gebruikelijke planning- & controlcyclus worden vastgesteld. In afwijking 
van deze cyclus stelt het college jaarlijks in het vierde kwartaal deze parameters inflatie 
voor grondexploitatie vast. Hieraan ligt een onderbouwd voorstel vanuit de 

grondbedrijfsfunctie ten grondslag. De parameters gelden vanaf het kalenderjaar, volgend 
op het kwartaal waarin het besluit wordt genomen.  

 

 
 
 
5.3.6 Winst- en verliesneming 
Een eventueel batig saldo van de grondexploitatie wordt bij afsluiting aan de Bestemmingsreserve 

Bouwgrondexploitatie toegevoegd (zie paragraaf 5.3.8.1).  

Voor een geprognosticeerd verlies van een grondexploitatie wordt direct een voorziening ter 
grootte van het verwachte resultaat op nominale waarde in het betreffende boekjaar genomen. 
Deze voorziening komt ten laste van de Bestemmingsreserve Bouwgrondexploitatie.  
In principe wordt de gehele winst van een grondexploitatie genomen bij afsluiting van de 
grondexploitatie, tenzij het mogelijk is om op verantwoorde wijze al vooruitlopend op de afsluiting  
een deel van de winst te nemen. 

Voorwaarde is dat er daadwerkelijk sprake moet zijn van gerealiseerde winsten in de 
grondexploitatie én dat die uit oogpunt van verantwoorde bedrijfsvoering (rekening houdend met 
nog te realiseren kosten en opbrengsten) ook kunnen worden genomen. 
De vraag kan worden gesteld waarom een gemeente voortijdig winst uit een grondexploitatie zou  
willen nemen. Het meest veilige is immers om pas ‘af te rekenen‘ als alle kosten en opbrengsten 
zijn gerealiseerd en de grondexploitatie wordt afgesloten. Er is dan geen sprake meer van risico’s  

en er kan nauwkeurig worden bepaald hoe groot de winst nu feitelijk is. 
Het antwoord op die vraag komt voort uit het besef dat met winsten van een grondexploitatie 
andere verliesgevende grondexploitaties kunnen worden gedekt en op risico’s kan worden 
geanticipeerd. Door op een verantwoorde wijze tussentijds winst uit grondexploitaties te nemen, 
wordt het mogelijk beter in te spelen op de behoefte aan middelen binnen de Grondbedrijfsfunctie. 
Het onnodig vasthouden van winsten in een grondexploitatie kan worden beschouwd als 

ongewenste reservevorming.  

Het staande beleid omtrent tussentijdse winstneming uit grondexploitaties wordt gecontinueerd: 
Bij grote projecten, die diverse jaren duren, is het op zich denkbaar tussentijds winst te nemen. 
Het is dan echter wenselijk dat het project is onderverdeeld in duidelijke herkenbare delen. 
Tussentijdse winstneming is dan mogelijk als een deelproject is afgesloten, de winst op het 
deelproject is gerealiseerd, en er geen verlies wordt verwacht op andere deelprojecten, tenzij 
daarvoor voldoende voorzieningen zijn getroffen. Bij een meerjarig project kan tussentijdse 
winstneming alleen plaatsvinden als tussentijdse prestaties verantwoord zijn te bepalen. Dat is het 

geval als: 
 Er geen overwegende onzekerheid over de totale omvang van het project is. 
 Er geen overwegende onzekerheden bestaan over de ontvangst van de overeengekomen 

bedragen. 
 De nog te maken kosten en de mate van de voortgang van het project op verantwoorde 

wijze kunnen worden bepaald. 

 De vergelijking van de werkelijke kosten met de voorcalculatie per fase van het project 
mogelijk is. 

 

Als aan deze voorwaarden kan worden voldaan mag de winstneming naar rato van voortgang van  
het project plaatsvinden. Zodra 75% van de voorgecalculeerde verkoopopbrengst is gerealiseerd, 
zal worden overgegaan tot het maximaal (75%) nemen van winst, voor zover aan alle criteria 
wordt voldaan. Indien er aanleiding bestaat dit beleid omtrent tussentijdse winstneming uit 

grondexploitaties te wijzigen, zal de Gemeenteraad daartoe een onderbouwd voorstel ter 
vaststelling worden voorgelegd.  
 
 
 
 

Ten behoeve van de jaarlijkse actualisatie van exploitatieberekeningen worden jaarlijks 
parameters rente en inflatie vastgesteld. Voor grondexploitaties is daarbij de debetrente gelijk 
aan de creditrente. 
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5.3.7   Risicobeheersing 
Risicomanagement is een regelmatig, systematisch onderzoek naar risico’s die de (financiële) 
haalbaarheid van een project bedreigen én de formulering en toepassing van maatregelen  
waarmee deze risico’s zo doeltreffend mogelijk kunnen worden beheerst. Een risico wordt in dit 

kader gedefinieerd als ‘het verschil tussen uitgangspunten en de afwijking op die uitgangspunten 
die zich gegeven een bepaald reëel scenario op termijn kan voordoen’. Risico’s kunnen zowel een 
negatief als een positief effect hebben. 

Grondexploitatie is een risicodragende activiteit, die vraagt om adequate analyse en beheersing 
van deze risico’s. In het kader van risicomanagement is het van belang te beseffen in welke mate 
de gemeente zelf een risico kan beïnvloeden. Indien de beïnvloedbaarheid groot is kan een gerichte 

strategie worden ingezet om een negatief risico te beperken of zelfs af te wenden. 
Indien de beïnvloedbaarheid gering is, is monitoring van belang om tijdig over de omvang en het 
financiële gevolg te kunnen rapporteren. Dit kan leiden tot het bijstellen van ramingen of tot 
aanpassingen in het plan. 
Bij het opstellen van een exploitatieberekening wordt ook een risicoanalyse opgesteld. Jaarlijks 
worden bij actualisering van de exploitatieberekeningen ook de risicoanalyses geactualiseerd.  
 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: 
 Planeconomische risico’s; zijnde risico’s die direct aan de voorbereiding of uitvoering van 

een specifiek project verbonden zijn. 
 Conjuncturele risico’s; zijnde de effecten die op basis van economische scenario’s op de 

gehele portefeuille van toepassing zijn. 
 
Deze analyse wordt vastgesteld door het college en ter kennis gebracht aan de gemeenteraad (een  

en ander in de Planning & Control-cyclus).De stand van zaken van risicobeheersing wordt 

toegelicht in de reguliere voortgangsrapportages van projecten. Indien een significant risico zich 
voordoet wordt de gemeenteraad hierover expliciet geïnformeerd. 
 

 
 
 
5.3.8  Reserves en voorzieningen 
Het beleid met betrekking tot reserves en voorzieningen is door de gemeenteraad in 2011 
vastgesteld in de “Nota reserves en voorzieningen”. 
Reserves en voorzieningen zijn een belangrijk onderdeel in de totale beheersing van de 

grondexploitaties. Alle financiële consequenties van de activiteiten binnen de grondbedrijfsfunctie 
worden met elkaar in verband gebracht en vertaald in een meerjarige staat van reserves en 
voorzieningen. Daarmee wordt een meerjarig beeld geschapen van de prestatie van de portefeuille, 

inclusief alle risico’s. Uitgangspunt is dat binnen de grondbedrijfsfunctie alle mogelijke financiële 
tegenvallers en negatieve resultaten primair worden gedekt door activiteiten met een voordelig  
saldo. Conform de geldende voorschriften mag een reserve daarbij nooit een nadelig saldo hebben. 
Het stelsel van reserves en voorzieningen van de grondbedrijfsfunctie bestaat uit: 

 de Reserve Bouwgrondexploitaties (RBG); 
 eventuele voorzieningen ter afdekking van nadelige resultaten van projecten. 

 
 
 

Van projecten binnen de portefeuille van de grondbedrijfsfunctie worden eventuele winsten 

toegevoegd aan de Reserve Bouwgrondexploitatie. In principe is dat het geval bij afsluiting van 

de exploitatie, tenzij tussentijdse winstneming verantwoord is. Voor eventuele tussentijdse 
winstneming is beleid geformuleerd. 
Voor een geprognosticeerd verlies van een grondexploitatie wordt direct een voorziening ter 
grootte van het verwachte resultaat op nominale waarde in het betreffende boekjaar genomen. 
Deze voorziening komt ten laste van de Reserve Bouwgrondexploitatie. 

Een exploitatieberekening dient altijd geflankeerd te zijn door een actuele risicoanalyse. De 

risicoanalyse van alle complexen wordt jaarlijks geactualiseerd en ter kennis gebracht van de 
gemeenteraad. 
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5.3.8.1  De Reserve Bouwgrondexploitaties (RBG) 
Een gemeente loopt bij het uitvoeren van een actief grondbeleid diverse financiële risico’s, gegeven 

de (in het algemeen) lange looptijd en aard van de projecten. Deze risico’s kunnen ontstaan door 
wijzigingen in parameters die ten grondslag liggen aan de financiële ramingen, zoals rentestand, 
inflatie en fasering, maar ook door wijzigingen in de afzetmarkt of in wet- en regelgeving. 

Daarnaast kunnen risico’s voortkomen uit meer projectgebonden aspecten, zoals risico’s die 
samenhangen met de bodemkwaliteit, archeologische vondsten en hogere verwervingskosten.  
De Reserve Bouwgrondexploitatie (RBG) fungeert als een “stootblok” tussen grondbedrijf en 
concern. Bij onverhoopte tegenvallers (verliezen) behoeft dan nog geen beroep te worden gedaan 
op de budgetruimte van de Algemene Dienst. 
 
In het licht van art. 43 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de RBG een 

bestemmingsreserve. Deze wordt gevoed door: 
 het toevoegen van batige saldi van afgesloten grondcomplexen en uit tussentijdse    

winstnemingen vanuit lopende grondexploitaties; 
 opbrengsten van verkopen van vastgoed binnen de Grondbedrijfsfunctie; 
 incidentele bijdragen uit de Algemene Dienst; 
 mutaties in eventuele voorzieningen. Deze kunnen  leiden tot het terugvloeien van 

middelen naar de RBG. 

 
Onttrekkingen aan de RBG kunnen worden gedaan voor: 

 het vormen van voorzieningen ter afdekking van negatieve exploitatiesaldi; 
 afroming ten gunste van de Algemene Dienst; 
 overige incidentele uitgaven ten behoeve van de Grondbedrijfsfunctie. 

 

In de RBG dienen voldoende middelen beschikbaar te zijn om alle noodzakelijke voorzieningen te 
treffen. De RBG kent een minimale omvang voor het structureel opvangen van conjuncturele 
risico’s binnen de Grondbedrijfsfunctie, het weerstandsvermogen. Deze minimale omvang is in de  
Nota Reserves en voorzieningen vastgesteld op 20 % van de totale boekwaarde van de 
verschillende complexen. 

 
 
 
5.3.8.2  Voorzieningen grondbedrijfsfunctie 

Een voorziening binnen de grondbedrijfsfunctie dient voor de dekking van een geprognosticeerd 
verlies bij afsluiting van een complex. De voorziening dient voldoende middelen te bevatten om het 

gehele verlies te kunnen afdekken. Een dergelijke voorziening wordt gevormd ten laste van de 
RBG. Mutaties van deze voorziening als gevolg van herberekening gaan eveneens ten laste of ten 
gunste van de RBG. Voor ieder complex met een geprognosticeerd verlies wordt een afzonderlijke 
voorziening ingesteld. Jaarlijks wordt op basis van de herziening van de 

grondexploitatieberekeningen de noodzakelijke omvang van de voorzieningen opnieuw bepaald. 
 
 

 
 

5.3.9  Weerstandsvermogen 

Met het weerstandsvermogen van de grondbedrijfsfunctie worden de middelen bedoeld, die 
beschikbaar zijn om eventuele conjuncturele risico’s op te vangen. Deze conjuncturele risico’s 
hebben betrekking op (het merendeel van) de activiteiten binnen de portefeuille van de 
grondbedrijfsfunctie en zijn relatief algemeen van aard. 
De omvang van het benodigde weerstandsvermogen wordt berekend en onderbouwd in de 

jaarlijkse risicoanalyse, die met het herzien van de grondexploitaties wordt opgesteld. Daarbij  
wordt ten minste rekening gehouden met de effecten van achterblijvende opbrengsten en 
planvertragingen als gevolg van algemene economische omstandigheden. 
 
 

Uitgangspunt is dat binnen de grondbedrijfsfunctie alle mogelijke financiële tegenvallers en 
negatieve resultaten primair worden gedekt door activiteiten met een voordelig saldo. Daarvoor 

is de Reserve Bouwgrondexploitatie (RBG) ingesteld, die het karakter van een verevenings-
reserve heeft. Het onttrekken van middelen uit de grondbedrijfsfunctie kan enkel plaatsvinden 
door het afromen van de RBG. Daartoe dienen ook in meerjarig perspectief voldoende middelen 
in de RBG voorhanden te zijn. De minimale omvang van de RBG is vastgesteld op 20 % van de 
totale boekwaarde van de verschillende complexen. De reserve kan en mag niet negatief zijn. 
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De RBG dient voldoende middelen te bevatten om de conjuncturele risico’s op te kunnen vangen. 
Het weerstandsvermogen maakt daarom deel uit van de RBG en is te beschouwen als een 

ondergrens aan de daarin opgenomen middelen. Uiteraard dient zoveel mogelijk te worden 
voorkomen dat sprake is van onvoldoende dekking van de RGB. Als zich dat toch voordoet dient de 
RGB te worden aangevuld met een bijdrage uit de Algemene Reserve. 

Met het weerstandsvermogen worden alle bekende risico’s gedekt, voor zover verbonden aan de nu 
bekende activiteiten en projecten binnen de portefeuille. Wijzigingen in de portefeuille 
(bijvoorbeeld toevoegen van projecten of het vaststellen van een grondexploitatie) en de 
gebruikelijke dynamiek binnen projecten hebben direct effect op dit risicoprofiel. Hierdoor zal de 
behoefte aan risicodekking met regelmaat wijzigen. Ten minste eenmaal per jaar, bij de 
behandeling van de jaarrekening en op basis van de risicoanalyse, worden de middelen voor 
risicodekking in overeenstemming gebracht met de berekende behoefte. In geval van significante 

wijzigingen in de bekende risico’s kan dit ook tussentijds geschieden. 

 
 
 
5.4  Informatievoorziening 
Met de nota grondbeleid stelt de gemeenteraad een beleidskader vast, waarin uitgangspunten, 

instrumenten en systemen zijn beschreven ten behoeve van functieverandering van grond. Via de  
gebruikelijke P&C - instrumenten wordt de gemeenteraad inhoudelijk over de individuele projecten 
en activiteiten geïnformeerd. De jaarrekening en de begroting zijn daarbij de belangrijkste 
stuurinstrumenten. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, artikel 16) stelt daarbij eisen  
aan de informatie in de paragraaf grondbeleid. Deze informatiemomenten en de diepgang van de 
informatie is te beschouwen als een wettelijk vastgelegd minimum. 

 
 
5.4.1  Risico inventarisatie 
In aanvulling op de nota grondbeleid en de paragraaf grondbeleid stelt de gemeente Medemblik 
jaarlijks een risico inventarisatie op. Dit is een extracomptabel stuk. Doelstelling hiervan is de 

bedrijfseconomische situatie van de grondbedrijfsfunctie transparant in beeld te brengen, waarbij 

verantwoording wordt afgelegd over voortgang c.q. uitvoering en een doorkijk wordt gegeven naar 
de toekomst. De risico inventarisatie vormt een kader voor het gemeentebestuur, op basis waarvan 
op verantwoorde wijze financiële beslissingen kunnen worden genomen. De risico inventarisatie 
wordt jaarlijks in samenhang met de jaarrekening geproduceerd en voorstellen daaruit worden  
door de gemeenteraad vastgesteld. 
In de risico inventarisatie wordt voor de lopende projecten de stand van zaken weergegeven op 

basis van geactualiseerde (grond)exploitatieberekeningen. Per project is ook een risicoanalyse 
opgenomen. Van alle projecten tezamen wordt een overzicht van de geconsolideerde risico’s 
weergegeven. Verder is in de risico inventarisatie een meerjarig overzicht van de relevante 
reserves en voorzieningen opgenomen. 
 
 

5.4.2 Planning- & Controlcyclus 
Het tijdschema van de P & C cyclus geeft indicatief aan op welke momenten in het jaar de vaste 
begrotings- en verantwoordingsdocumenten worden opgesteld en ter besluitvorming worden 
voorgelegd. 
Het vaststellen van de risicoanalyse is daarbij voorbehouden aan het college, omdat het hier een 

uitvoeringsaspect van ruimtelijke ontwikkeling betreft. De overige documenten worden door de 
gemeenteraad vastgesteld. 

 
 
5.4.3 Incidentele informatievoorziening 
Indien in een dossier significante ontwikkelingen optreden, worden deze expliciet en onverwijld aan 
het college gemeld door het sectorhoofd Ruimte. Het college bepaalt vanuit haar 
verantwoordelijkheid of de gemeenteraad hiervan tussentijds in kennis moet worden gesteld. 
 

 

Het weerstandsvermogen maakt deel uit van de RBG en is te beschouwen als een ondergrens 
aan de daarin opgenomen middelen. Het dient als buffer om eventuele conjuncturele risico’s 
van de huidige activiteiten op te kunnen vangen. De omvang van dit weerstandsvermogen 
wordt jaarlijks opnieuw berekend in de risicoparagraaf van begroting en jaarrekening en kan 
daarom fluctueren. 
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Bijlage 1 
 
 
 
Lean proces ruimtelijke planontwikkeling. 
 
Betreft: opnemen in begroting van algemeen voorbereidingsbudget. 

 
Om het proces Ruimtelijke planontwikkeling leaner te maken wordt voorgesteld om in de begroting 
een algeheel voorbereidingsbudget op te nemen voor het starten van projecten. 
Dit scheelt een raads- en collegegang en dus bespaart het doorlooptijd en bewerkingstijd. 
 
Voorwaarde is dat een en ander betrekking heeft op projecten die genoemd staan in de 
structuurvisie en waarvan de raad aldus impliciet instemt met het oppakken van het project. Een 

voorwaarde is tevens dat de opdrachtgever/verstrekker (College/sectorhoofd) middels een 
opdrachtformulier duidelijke kaders in de opdracht meegeeft.  

 
Hoe hoog zou het algemene voorbereidingsbudget moeten zijn? 
Gebaseerd op ervaringen uit het verleden stellen wij voor dat het budget voldoende moet zijn om 2 
projecten per jaar op te pakken. We stellen een bedrag van € 150.000,- voor. Deze 

voorbereidingskosten worden terugverdiend middels een kostendekkende exploitatie. Dit is 
bijvoorbeeld het geval met grondexploitatieprojecten. 
Uitgangspunt is dat het budget uiteindelijk niet drukt op de gewone dienst. 
 
Welke kosten moet het voorbereidingskrediet dekken? 
In het herschreven leanproces ruimtelijke ontwikkeling gaan we uiteindelijk aan het eind van de 
ontwerpfase (als er een definitief ontwerp is) naar de raad om een uitvoeringskrediet te vragen 

(eventueel gedekt door inkomsten). 
De kosten moeten dus voldoende zijn om de werkzaamheden tot en met het einde van de 
ontwerpfase te kunnen uitvoeren. 
Welke werkzaamheden vallen hier dan onder: 
 

a) Opdrachtverstrekking 
b) Schrijven Plan van aanpak 

c) Onderzoekskosten 
d) Kosten voorlopig ontwerp 
e) Kosten programma van eisen 
f) Kosten exploitatiedoorrekening 
g) Kosten civieltechnisch programma van eisen 
h) Kosten inspraakprocedures 

i) Kosten communicatie 
 
De kosten van d t/m i zijn cyclisch. Zij kunnen meerdere keren voorkomen totdat het ontwerp 
definitief wordt. Hier wordt er rekening mee gehouden dat een ontwerp 2 bewerkingsslagen 
ondergaat alvorens  het definitief is. 
 
 

Uren eigen medewerkers 
Zodra een project wordt gestart vermeldt de opdrachtverstrekker hoeveel budget er van het 
algemene budget voorbereidingskosten naar het project wordt overgeheveld. Er wordt ook een 
grootboekrekening geopend. De medewerkers schrijven hun uren op dit project.   
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Bijlage 2 
 
 
Projectmatig werken 
In het geval er sprake is van actief grondbeleid kan er voor gekozen worden om projectmatig te 
werken. Of dat gebeurt in de klassieke vorm (zoals hieronder beschreven) of in een lichtere vorm is 
onder meer afhankelijk van de schaal/omvang van het project.  

 

 

 
 
1.  Initiatief-/definitiefase 
Dit is de fase van een eerste ideevorming, onderzoek of het gezien beleid en mogelijkheden 
wenselijk is om een plan te ontwikkelen. Deze fase moet antwoord geven op de vraag of het 

project gestart moet worden. 
Als dat het geval is, dient in deze fase antwoord te worden gegeven op de vraag: wat wordt van 
het project verwacht, welke uitgangspunten en randvoorwaarden gelden? Een en ander wordt 
verwerkt in een Plan van Aanpak. Daarin dient ook het voorbereidingskrediet te worden geregeld. 
Onder bepaalde voorwaarden kan gebruik worden gemaakt van het benodigde deel van het 

jaarlijks in de begroting opgenomen voorbereidingsbudget van € 150.000,-. Voor verdere 
informatie over het algemeen voorbereidingskrediet wordt verwezen naar bijlage 1.   

Na ambtelijke voorbereiding (waaronder overleg met stedenbouwkundigen) wordt een 
kaderstellende notitie aan de raad voorgelegd.   
 
 
2.  Haalbaarheidsfase 

In deze fase dient antwoord te worden gegeven op de vraag: hoe komt de gewenste oplossing 
eruit te zien? Is het project ruimtelijk / financieel / politiek / maatschappelijk haalbaar en 
uitvoerbaar? Het Plan van Aanpak wordt voorgelegd aan Directieteam en College. 
 
 
3. Ontwerpfase 
De ontwerpfase omvat onder meer: 

 het opstellen van een Programma van Eisen; 
 het maken van een Voorlopig Ontwerp; 
 het aanleveren van (voorlopige) exploitatieopzetten; 

 het vaststellen van een Definitief Ontwerp (DO); 
 het aanleveren van een civiel-technisch Programma van Eisen; 
 de uitwerking van eventuele samenwerkings-afspraken in (anterieure) overeenkomst(en); 

 het aanleveren van de bij het DO behorende grondexploitatie onder meer t.b.v. het 
aanvragen bij de gemeenteraad van het benodigde uitvoeringskrediet; 

 afronding van de te doorlopen publiekrechtelijke / planologische procedures, waaronder het 
exploitatieplan indien niet anterieur tot overeenstemming is gekomen met de grond-
eigenaren in het gebied. 
 

 

In het algemeen worden bij de klassieke vorm van projectmatig werken de volgende vijf fasen 
onderscheiden: 
 
1. initiatief-/definitiefase  

2. haalbaarheidsfase 
3. ontwerpfase 
4. realisatiefase 

5. beheer- en evaluatiefase 
 
Daarbij is het van belang om  iedere fase af te ronden met het vastleggen van het resultaat in 
beslisdocumenten en contracten; deze hebben betrekking op zowel de eventuele samenwerking 

als de inhoudelijke uitwerking van de gebiedsontwikkeling. Ook voor een verantwoorde 
financiële beheersing van processen is het van belang ontwikkelingsprocessen projectmatig te 
benaderen.  
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4.  Realisatiefase 
In deze fase wordt na aanbesteding en gunning begonnen met het bouwrijpmaken. Na de  
uitvoering van de bouwwerkzaamheden wordt begonnen met het woonrijpmaken.  

De beslismomenten zijn grotendeels beperkt tot reguliere besluitvorming. Soms resteert nog de 
definitieve vaststelling van een bestemmingsplan, een exploitatieplan en het afgeven van 
omgevingsvergunningen.  

 
 
5.  Beheer- en evaluatiefase 
Deze fase omvat het beheer en de exploitatie van het ontwikkelde gebied. In deze fase is de 
projectrealisatie afgerond. Dit betekent dat veelal overdracht van projectonderdelen aan de orde 
is; de woningen naar de kopers, de winkels naar de beleggers of particuliere eigenaren, de 

openbare ruimte naar de gemeente, enzovoort.  
 


