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Vertraging woningbouw voorkomen met grondbeleid

Voorwoord
Ruim 3 jaar ben ik vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk
voor de woningbouw. Ik leerde in deze jaren: goede voorbereiding is het halve werk. En goede
samenwerking tussen partijen is essentieel voor de andere helft van het werk.
Woningbouw is complexe en ingewikkelde materie. De bouwtijd van een woning is wellicht 1 tot 3, of
in complexe gevallen zelfs 4 jaar. Er gaan vele jaren van voorbereiding aan vooraf. In dat proces kan
veel vertraging optreden. De gemeente moet niet alleen een ingewikkelde en zorgvuldige belangenafweging maken tussen vele belanghebbenden, zoals huidige en toekomstige bewoners, bedrijven
en grondeigenaren. Zij moet ook de procedures netjes volgen om later in het proces schipbreuk te
voorkomen.
En als het bestemmingsplan dan eenmaal vastgesteld en onherroepelijk is, dan is een voorspoedig proces
nog steeds niet zeker. De markt kan andere eisen stellen aan de woningen. Bouwkosten kunnen zijn
gestegen waardoor de haalbaarheid onder druk komt te staan. De ordeportefeuille van de ontwikkelaar
kan te vol zitten waardoor hij niet toekomt aan de bouw van woningen op die ene locatie. Er zijn legio
oorzaken waardoor projecten vertraging oplopen.
Daarom is een deugdelijke voorbereiding onontbeerlijk. En daar komt deze handreiking van pas. Het helpt
om de problemen na vaststellen van het bestemmingsplan overzichtelijk en behapbaar te maken door
maatregelen en instrumenten in te zetten die vertraging kunnen helpen voorkomen. Een gebiedsontwikkeling staat of valt bij een goede samenwerking tussen partijen en dat betekent ook afspraken maken
en deze vastleggen. Een stevig gesprek over elkaars inzichten moet ook gevoerd kunnen worden en dan
helpt het als de betrokken partijen over en weer kunnen terugvallen op de vastgelegde afspraken. Dat
geeft helderheid. Daarnaast is het van groot belang dat gemeenten de wettelijke instrumenten die hun ter
beschikking staan ook toepassen.
De woningbouwopgave is groot en snelheid is geboden, want veel mensen zijn op zoek naar een woning
en de schaarste neemt toe. Deze opgave kunnen we enkel samen vervullen: overheden, ontwikkelaars
en bouwers. Grondbeleid is daarbij van essentieel belang. Met deze handreiking proberen we u op weg te
helpen, zodat we samen kunnen zorgen voor goede en betaalbare woningen voor iedereen.
Marja Appelman
Directeur Woningbouw
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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Inleiding
De woningbouwopgave is groot. Het is daarom van het grootste belang dat woningbouwplannen ook worden uitgevoerd. Bij het
maken van woningbouwplannen zijn veel belangen gemoeid die goed tegen elkaar moeten worden afgewogen. Dit vergt veel overleg,
onderzoek en participatietrajecten. Als dit eenmaal leidt tot het vaststellen van een bestemmingsplan, is het van groot belang dat de
realisatie voortvarend en zonder vertraging wordt gerealiseerd. Helaas zien we op basis van onderzoek1 dat vaak vertraging optreedt.
Dit heeft vele oorzaken en natuurlijk is het niet altijd te voorkomen. Er zijn echter ook veel situaties waar vertraging wel degelijk
voorkomen kan worden.
Maatregelen om vertragingen te voorkomen
In deze handreiking wordt ingegaan op de maatregelen die gemeenten kunnen treffen om vertraging te voorkomen.
Veel maatregelen vergen van de gemeente dat zij al vóór het vaststellen van het bestemmingsplan beleid formuleert
om vertraging te voorkomen. Ook als er na het vaststellen van het bestemmingsplan vertraging dreigt, zijn er nog
mogelijkheden voor een gemeente om in te grijpen.
Ook de Tweede Kamer zoekt naar mogelijkheden om vertraging in de uitvoering van woningbouwplannen te voorkomen.
Zo heeft Kamerlid Nijboer aandacht hiervoor gevraagd met de oproep om wettelijke maatregelen om braakliggende
terreinen beter te benutten. Kamerlid Bromet heeft gevraagd de mogelijkheden van de Wet voorkeursrecht gemeenten bij
de gemeenten onder de aandacht te brengen.
Focus op (juridische) mogelijkheden in laatste fases
Er is voor gekozen om deze handreiking compact te houden. De focus ligt bij de (juridische) mogelijkheden en
instrumenten die de gemeente heeft om marktpartijen aan te zetten om tempo te maken. En dan vooral in de laatste
fases van de voorbereiding van het bestemmingsplan, de anterieure overeenkomst en de grondverkoop. Ook de fases
daarna komen in beeld.
Daarmee blijven in deze handreiking de volgende invalshoeken grotendeels buiten beeld:
• Er zijn mogelijkheden om in eerdere, initiële fases tempo te maken. Raadpleeg hiervoor de
Reiswijzer Gebiedsontwikkeling, een praktische routebeschrijving voor marktpartijen en overheden bij
gebiedsontwikkeling.
• Het is mogelijk andere dan juridische instrumenten in te zetten, zoals het op een nieuwe leest schoeien van de
samenwerking, intensieve overlegsessies, herprogrammering, creatieve ontwerpsessies, grondruil, inzet van een
subsidie en de inzet van een externe versneller of mediator.
• Er zijn situaties waarbij de vertraging geheel of grotendeels in de invloedssfeer van de gemeente ligt en niet aan een
marktpartij te wijten valt.
Omgevingswet en Crisis- en herstelwet
Met de Omgevingswet zullen veel regels voor ruimtelijke ontwikkeling worden vereenvoudigd en worden samengevoegd.
De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. Veel termen
zullen dan gaan veranderen.
Typen grondbeleid
Welke mogelijkheden en instrumenten de gemeente heeft om vertraging bij de realisatie van de woningbouwplannen te
voorkomen, hangt in belangrijke mate af van de vraag of zij een actief of facilitair grondbeleid voert of een tussenvorm.
In het volgende hoofdstuk bespreken we de verschillende typen grondbeleid.

1

Stec Groep, ‘Ongebruikte grondposities, Onderzoek naar benutting van braakliggende terreinen’, 5 januari 2021
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1.1

De rol van de gemeente
Interne organisatie op orde
Onafhankelijk van het door de gemeente gekozen grondbeleid heeft de gemeente een grote rol en verantwoordelijkheid
in het verwezenlijken van de ruimtelijke plannen en de woningbouwopgave. In deze handreiking gaan we ervan uit
dat de gemeente haar interne organisatie op dit punt op orde heeft en dat ‘de neuzen dezelfde kant op staan’. Dus alle
afdelingen met een verantwoordelijkheid in het realiseren van ruimtelijke plannen zetten zich in om de opgave binnen
de gestelde tijd te verwezenlijken.
Duidelijk naar de markt
Marktpartijen lopen er dikwijls tegenaan dat een gemeente zich, in ieder geval naar hun gevoel, niet volledig inzet voor
het realiseren van de woningbouw. Er kan sprake zijn van politieke of ambtelijke tegenstand. Maar het kan ook te maken
hebben met onduidelijkheid over de procedures, onbegrip voor de interne processen van de gemeente of het stapelen
van gemeentelijke ambities waardoor een haalbaar plan haast onmogelijk wordt. Het is aan te raden dit bespreekbaar
te maken en ergernissen over en weer te benoemen. Het kan dan ook al veel helpen als de gemeente haar interne en
politieke proces toelicht en realistisch is in haar ambities.

1.2

Samenwerking
Vanuit gemeenschappelijke opgave en belangen
Het realiseren van ruimtelijke plannen en de woningbouwopgave is bij uitstek een proces van samenwerking tussen de
gemeente en medeoverheden, grondeigenaren, ontwikkelaars en belanghebbenden en omwonenden. Samenwerken
is in de eerste plaats zoeken naar de gemeenschappelijke opgave en belangen. Van daaruit kun je komen tot een breed
gedragen en haalbaar plan.
De combinatie van de maatschappelijke ‘strijd om de ruimte’, de vele beleidsambities van gemeenten en de commerciële
oriëntatie van marktpartijen maakt de planvorming tot een spannend proces dat een hoge mate van professionaliteit en
volharding vergt.
Terughoudend met dwingende maatregelen
Het inzetten van dwingende (juridische) maatregelen, of dit nu door de overheid of een private partij is, is in het
algemeen niet bevorderlijk voor de samenwerking en daarmee ook niet voor de snelheid van de ontwikkeling.
Het gemeentelijk beleid en de overeenkomsten die worden gesloten zijn de piketpalen waarbinnen de samenwerking
plaatsvindt. De maatregelen in deze handreiking fungeren als een ‘stok achter de deur’ om moeizame gesprekken kracht
bij te kunnen zetten. Daadwerkelijk inzetten van de maatregelen zal in veel gevallen uiteindelijk niet nodig zijn en dat is
maar goed ook. Een gang naar de rechter is duur en tijdrovend. Een goed gesprek brengt een ontwikkeling veel sneller
naderbij.
Expertteam Woningbouw
In deze situaties kan het Expertteam Woningbouw wellicht de helpende hand bieden. In opdracht van gemeenten kan
een expert adviseren en meedenken hoe een vertraging voorkomen kan worden. Ook kan zo’n expert een intermediair
zijn tussen gemeente en woningbouwcorporatie of marktpartij.
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Samenwerking

Inhoud

Processen en procedures

• Maak meteen bij de start afspraken over
programma en ambities en leg deze vast
in een startnotitie.

• Bespreek welke expertise nodig is,
wie dat oppakt en hoe dat
gefinancierd wordt.

• Maak een gezamenlijke planning en
committeer je daar ook aan.

• Spreek periodiek met direct betrokken
partners over de voortgang.

• Zorg voor helderheid over producten.

• Doe procedures zorgvuldig en
volgtijdelijk.

• Bundel kennis om complexe
processen vlot te trekken.

• Heb regie in het proces van begin tot
eind.

• Teken en reken als gemeente,
corporaties en marktpartijen samen
aan plannen.

• Zorg voor adequate besluitvorming
met een redelijke doorlooptijd.

• Maak afspraken over planning aan de
voorkant, liefst voor het gehele traject.
• Bewaak deze afspraken ook tijdens het
proces.
• Zorg dat partijen gemeenschappelijk
eigenaarschap voelen op de planning.
• Probeer te zorgen voor vaste bezetting
in een project aan beide zijden.
• Trek tijdig aan de bel als zaken toch
anders dreigen te lopen.
• Kijk niet alleen naar de capaciteit en
planning voor de betreffende gebieds
ontwikkeling, maar ook in de context
vanhet gehele woningbouwprogramma.

Figuur 1 De Zwolse methode van gebiedsontwikkeling
Bron: Concilium Zwolle/Taskforce Versnelling Woningbouw, 2021

7

• Denk eens in andere werkvormen van
de traditionele werkgroepen die
periodiek bij elkaar komen. Werk met
sprints / pressure cookers waarbij
partijen in een kort tijdsbestek intensief
bij elkaar zitten om tot oplossingen te
komen. Dit kan mogelijk versnellend
werken.
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Typen grondbeleid
2.1

Actief, faciliterend en tussenvormen
Bij actief grondbeleid in de zuivere vorm voert de gemeente zelf alle fasen van de grondexploitatie uit: van de aankoop van
de gronden en eventuele opstallen, sloop, bouwrijp en woonrijp maken, tot en met de uitgifte en verkoop van bouwkavels.
De gemeente heeft de te ontwikkelen grond in eigen bezit en maakt zelf het masterplan, het stedenbouwkundig plan
en – uiteraard – het bestemmingsplan.
Bij faciliterend grondbeleid is het plangebied (grotendeels) in eigendom van private partijen die – binnen gemeentelijke
randvoorwaarden – de plannings- en ontwikkelingstaken uitvoeren en daarin risicodragend investeren.
Daarnaast zien we in de praktijk talrijke tussenvormen.
Gemeentelijke
exploitatie

Bouwclaim

Joint venture
(super) light

Joint venture

Private
exploitatie

Concessie

Initiatief

Gemeente

Gemeente of
markt

Gemeente of
markt

Gemeente of
markt

Gemeente of
markt

Gemeente

Grondverwerving

Gemeente

Markt verkoopt
aan gemeente

Ieder voor zich

Ieder voor zich;
inbreng in GEM

Markt

Gemeente
verkoopt aan
markt

Grondexploitatie

Gemeente

Gemeente

Ieder voor zich

Gezamenlijk

Markt (met
exploitatieovereenkomst)

Markt

Planvorming op
hoofdlijnen
• programma

Gemeente

Gemeente met
inbreng markt

Gezamenlijk

Gezamenlijk

Markt en
gemeente

Markt (binnen
gemeentelijk
kader)

Markt of
gemeente

Markt

Ieder voor zich

Gezamenlijk

Markt

Markt

• dichtheid &
hoogte
• fasering
• openbare
ruimte
• participatie
Planuitwerking

Figuur 2 Samenwerkingsmodellen in grondbeleid
Bron: Zeeuw, F. de (2018). Zo werkt gebiedsontwikkeling; handboek voor studie en praktijk. Delft: Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft

2.2

Actief grondbeleid
Bij actief grondbeleid voert de gemeente zelf de regie over een ontwikkeling. De gemeente voert de grondexploitatie
uit. Hiervoor heeft ze zelf de grond in eigendom of verwerft deze. De gemeente is opdrachtgever voor het bouw- en
woonrijp maken en geeft de grond uit aan derden, zoals ontwikkelaars, woningcorporaties, bedrijven, maatschappelijke
instellingen of particulieren (kavelverkoop in de vorm van individueel of collectief particulier opdrachtgeverschap).
Grondverwerving
Actief grondbeleid bestaat uit een aantal gangbare stappen. Voor zover de gemeente de benodigde gronden nog niet
in eigendom heeft, start ze met de verwerving van gronden. Dit kan vóór, tijdens of na de planvorming en benodigde
ruimtelijke procedures (zoals het wijzigen van het bestemmingsplan en het opstellen van een exploitatieplan). De gemeente
zal (moeten) proberen grond op minnelijke wijze te verwerven via onderhandelingen of ruil. Leidt dit niet tot
overeenstemming, dan kan de gemeente gebruikmaken van een onteigeningsprocedure. Zij kan ook een voorkeursrecht
vestigen op de grond om te voorkomen dat er sprake is van prijsopdrijvende, snelle wisseling van eigenaren of
concurrentie van een ontwikkelaar.
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Met het aankopen van gronden gaan risico’s gepaard. De verworven gronden kunnen bijvoorbeeld niet of niet conform
planning worden ontwikkeld en uitgegeven. In de huidige markt lijkt dit risico vanwege betere afzetmogelijkheden
kleiner dan tijdens de financiële crisis (2009-2014), maar verdwenen is het niet. Ondertussen heeft de gemeente wel
rentelasten over de aankoopkosten van de grond.
Gronduitgifte
Na de grondverwerving start de gemeente idealiter met het bouwrijp maken van de grond. Uiteraard is dit afhankelijk van
de vraag in hoeverre de gemeente al over voldoende grond beschikt om de ruimtelijke plannen te kunnen verwezenlijken
en of de ruimtelijke plannen rond zijn. Vervolgens vindt de uitgifte van de grond plaats. Daarbij is een openbare selectie
het uitgangspunt zodat geïnteresseerden evenveel kans hebben om het vastgoed te mogen ontwikkelen. Eén-op-één
selectie is onder voorwaarden mogelijk. In januari 2022 is een factsheet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties verschenen hierover (zie bijlagen). Vanwege regelgeving om staatssteun tegen te gaan moet de
gemeente de gronden aan marktpartijen uitgeven tegen marktwaarde.
Bij actief grondbeleid heeft de gemeente meer sturingsmogelijkheden en zeggenschap dan bij faciliterend grondbeleid
of publiek-private samenwerking. Daar staat tegenover dat de gemeente ook meer risico loopt, vooral doordat
grondaankopen vaak grote investeringen met zich meebrengen. Als de waarde van de gronden daalt, zal de gemeente
moeten afboeken op de gronden.
Het Handboek Grondbeleid 2019 gaat uitgebreid in op de verschillende aspecten van actief gemeentelijk grondbeleid.

2.3

Faciliterend grondbeleid
Bij faciliterend grondbeleid stelt de gemeente de kaders voor de ontwikkeling vast, maar laat ze de ontwikkeling (en de
risico’s daarvan) over aan derden (zoals ontwikkelaars of woningcorporaties). Bij faciliterend grondbeleid zijn de
gemeentelijke investeringen en dus de risico’s beperkt. Dit vormt voor veel gemeenten een argument om voor deze vorm
te kiezen.
In sommige gevallen is de keuze voor faciliterend grondbeleid noodgedwongen, bijvoorbeeld door de afwezigheid van
(voldoende) gemeentelijke grondposities. Of omdat de bestaande eigenaren niet willen meewerken aan de grondverkoop
aan de gemeente en zich beroepen op het zelfrealisatierecht.
Instrumenten om te sturen
Bij faciliterend grondbeleid is de invloed van een gemeente anders. Het belangrijkste middel waarmee ze kan
sturen op programma, ontwerp, kwaliteit en kostenverhaal is de anterieure overeenkomst in combinatie met het
bestemmingsplan. Lukt het niet de afspraken in een anterieure overeenkomst met een marktpartij vast te leggen? Dan is
de gemeente aangewezen op het vaststellen van een exploitatieplan.
Voor een gemeente is bij faciliterend grondbeleid het zorgvuldig doorlopen van de initiatief-, gebiedsvisiehaalbaarheids-, contracterings- en bestemmingsfase essentieel. Een agenda met routekaart, producten en ijkmomenten
vanaf het begin van het proces houdt alle partijen scherp.

2.4

Tussenvarianten
In de praktijk is er sprake van een glijdende schaal tussen de twee extreme varianten van enerzijds actief grondbeleid en
anderzijds faciliterend grondbeleid. De laatste jaren is een toenemende variëteit aan tussenvarianten zichtbaar.
Stimulerend grondbeleid
Een gemeente kan bijvoorbeeld een grondbeleid voeren met een faciliterend karakter, waarbij ze wel maatregelen neemt
om private partijen zover te krijgen dat zij gaan ontwikkelen. De gemeente kan dan het proces faciliteren, investeren in
infrastructuur en de openbare ruimte, eigen grondposities inbrengen of eventueel zelfs strategische grondaankopen
doen. Dat laatste kan handig zijn om grond beschikbaar te hebben voor maatschappelijk vastgoed of als ruilmiddel
voor een bedrijf dat bereid is het gebied te verlaten, maar wel zeker wil zijn van een goede vestigingsplaats elders in de
gemeente. Zo’n aanpak zou je ‘stimulerend grondbeleid’ kunnen noemen.
Ook andere varianten zijn denkbaar. Een gemeente kan bij de ene gebiedsontwikkeling kiezen voor een meer actieve rol
en bij een andere gebiedsontwikkeling een meer faciliterende rol aannemen.

Vertraging woningbouw voorkomen met grondbeleid

2.5
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Grondbeleid bepalen
Gemeentebesturen leggen vaak in hun Nota Grondbeleid vast welk grondbeleid zij wensen te voeren. Dat kan voor de
gehele gemeente hetzelfde beleid zijn, maar gemeenten kunnen hun rol ook kiezen per project of gebied. Daarbij kunnen
de volgende overwegingen een rol spelen:
• potentie: hoe is de marktvraag in het gebied?
• urgentie: is er een maatschappelijkeof financiële noodzaak om het gebied te ontwikkelen?
• invloed: in hoeverre kan (of wil) de gemeente de ontwikkelingen in het gebied sturen?
• positie: in hoeverre heeft de gemeente al grondposities in het project of gebied?
• financiële mogelijkheden: in hoeverre kan de gemeente investeringen en risico’s dragen en in hoeverre durven
college en raad dit aan?
• politieke keuze: spelen maatschappelijk-ideologische overwegingen een rol?
• organisatie: in hoeverre is de gemeentelijke organisatie geëquipeerd (qua capaciteit en kennis) om actief of
faciliterend grondbeleid te voeren?
Verhouding tot de markt
De keuze voor grondbeleid betekent meteen ook veel voor de mogelijke samenwerkingsmodellen met de marktpartijen.
Marktpartijen zijn in principe altijd nodig voor minimaal de realisatie van het vastgoed. Over het algemeen is de
gemeente alleen opdrachtgever voor de realisatie van het vastgoed als het maatschappelijke functies betreffen.
De strategievorming bij gebiedsontwikkeling is een iteratief proces en de ontwikkelstrategie – met daarin als onderdeel
het grondbeleid – en de samenwerkingsstrategie moeten in samenhang bepaald worden.
Niet elke gebiedsontwikkeling vraagt om hetzelfde grondbeleid. Wat in de ene gebiedsontwikkeling werkt, werkt in de
andere niet. Grondbeleid bij gebiedsontwikkeling is en blijft maatwerk en een gemeente doet er goed aan per casus de
overweging te maken. Het is verstandig de keuze voor het te voeren grondbeleid binnen een gebiedsontwikkeling vroeg,
in de initiatieffase, te maken.
Initiatief nemen
Een tussenvorm is het ‘initiërend’ of ‘stimulerend grondbeleid’. De gemeente neemt initiatief en geeft aan wat de
doelstellingen van een gebiedsontwikkeling zijn en hoe zij het grondbeleid wenst in te zetten om de doelstellingen te
behalen. Het liefst geeft de gemeente ook concreet per locatie aan welke rol de gemeente wil vervullen. Het initiatief
van de gemeente nodigt marktpartijen uit om de betreffende gemeente te benaderen met ideeën voor de gebiedsontwikkeling. De exacte rol die de gemeente of provincie in het vervolgproces vervult, inclusief het in te zetten grondbeleid,
kan worden afgestemd op de ideeën van de marktpartij of marktpartijen.
Keuze bepalen
De keuze van het grondbeleid is mede afhankelijk van de politieke ambities, financiële slagkracht, in hoeverre risico’s
kunnen worden gedragen en daadkracht van een gemeente. Actieve grondpolitiek is alleen een mogelijkheid als ook het
ambtelijk apparaat over voldoende kennis en kunde beschikt. Minimaal moet de gemeente professioneel opdrachtgever
kunnen zijn bij het uitbesteden van opdrachten of werken. Dit is overigens ook van toepassing bij faciliterend grondbeleid.
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Praktijkvoorbeeld: Rijswijk bouwt duurzame woonwijk dankzij duurzame relaties met de markt.
Een lichtend voorbeeld van PPS-light
In gesprek met Jan Brugman (gemeente Rijswijk)
Tussen Rijswijk en Delft ligt RijswijkBuiten. Een nieuwe woonwijk met duurzame, kwalitatief hoogstaande woningen voor onder
meer starters op de woningmarkt. De gemeente Rijswijk kreeg de ambitieuze plannen voor deze gebiedsontwikkeling voor
elkaar middenin de kredietcrisis. PPS-light bleek het vliegwiel te zijn.
Jan Brugman is een verbinder. Als directeur van RijswijkBuiten brengt hij sinds de eerste plannen voor de wijk
in 2008 overheid en markt samen. En als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verbindt hij ook
(jonge) stellen in de echt. Mensen die juist in RijswijkBuiten met elkaar een toekomst willen opbouwen. “Want
dat was een belangrijke reden voor de bouw van de wijk. Starters vonden geen woning en als we daar niet snel
iets aan zouden doen, kwam de vitaliteit van onze gemeente onder druk te staan.”
Ongeveer 80% aangekocht
Voor de nieuwe wijk liet de gemeente haar oog vallen op een tuinbouwgebied aan de overzijde van de A4.
“Ons grondbeleid is in het algemeen passief. Via publiekrechtelijke instrumenten geven we sturing aan
gebiedsontwikkeling. Maar RijswijkBuiten is een uitzondering. In feite was het een saneringsoperatie voor een
tuinbouwgebied dat geen toekomst meer had. We konden het ons niet veroorloven alle grond op te kopen en
beperkten ons tot strategische posities. Tot in 2008 de kredietcrisis begon en de markt ineenstortte. Via de Wet
voorkeursrecht gemeenten kochten we uiteindelijk ongeveer 80% van de grond.”
Marktconsultatie als start
Zodoende had de gemeente in 2011 een riante grondpositie om 3.500 woningen te bouwen. “Maar we zijn geen
gebiedsontwikkelaar. Aan de hand van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling hebben we een marktconsultatie
georganiseerd met de vraag hoe marktpartijen naar onze plannen keken: wat is sterk en haalbaar en wat niet? En
hoe zouden zij die plannen invullen? Het is gratis advies waar we als gemeente veel voordeel aan hebben gehad
en waar marktpartijen ook heel graag aan meewerkten.”
Grond niet verkopen voor de bouw
Voor de ontwikkeling van RijswijkBuiten koos de gemeente uiteindelijk voor een PPS-light-model: een vorm
van publiek-private samenwerking gebaseerd op een gedeelde visie en onderling vertrouwen. “We besloten
de grond niet te verkopen aan ontwikkelaars, maar hen wel een rente te laten betalen over de gecalculeerde
grondwaarde als financiële prikkel om te bouwen. De aanpak werkte, ook omdat alle partijen erin geloofden,
inclusief het gemeentebestuur, wat heel belangrijk was. Door bestuurlijke consistentie straal je het vertrouwen
uit dat de markt nodig heeft om er ook energie in te steken.”
Functie van gebiedsontwikkelaar
Volgens Brugman bepalen wettelijke instrumenten niet de snelheid en het succes van gebiedsontwikkelingen.
“Het gaat om mensenwerk en competenties. Dat zit ook besloten in de functie van gebiedsontwikkelaar, die
formeel niet bestaat bij gemeenten: iemand met mandaat die open staat voor anderen, transparant en eerlijk is
en consensus wil nastreven, samenwerkt zonder marktpartijen helemaal vast te timmeren aan afspraken. Het
is mensenwerk waarvoor je in de wieg moet zijn gelegd. Zo’n functie met de bijbehorende competenties heb je
nodig om projecten te kunnen laten slagen.”
Partijen direct gunnen
RijswijkBuiten is er gekomen omdat de betrokkenen erin geloofden en de vraag naar betaalbare woningen
voor starters en doorstromers zo groot was én is. “We zijn daarbij in zee gegaan met ontwikkelaars vanwege
hun visie en hun onderscheidende karakter. In 90% van de gevallen konden we partijen direct gunnen. Zodra
je strakke kaders stelt, hoef je geen aanbestedingsprocedure te starten, wat heel veel tijd scheelt.” Met 300
gebouwde woningen per jaar zit het tempo er in de wijk goed in. “PPS-light zorgt voor snelheid, omdat je je richt
op samenwerking. We hebben procedures voor onteigening nooit hoeven te gebruiken.”
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Vertraging voorkomen en impasses doorbreken
3.1

Gemeentelijke inzet en aanpak
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal wat de gemeente kan doen als een grondeigenaar (dit kan een particulier,
marktpartij of woningcorporatie zijn) woningbouwplanning of planuitvoering vertraagt en een impasse dreigt te
ontstaan. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als voortgang van de afgesproken routekaart (met producten en ijkmomenten)
te wensen overlaat.
Wees zelf voortvarend
We benoemen drie randvoorwaarden die de gemeente zelf moet invullen, alvorens zij succesvol anderen kan aanspreken
op gebrek aan voortgang bij de wederpartij. In de eerste plaats geldt dat de eigen bestuurlijke en ambtelijke aanpak
voortvarend moet zijn. Als de gemeente ambities stapelt (waardoor financiële of ruimtelijke uitvoerbaarheid in het
geding komt), geen (duidelijk) toetsingskader heeft (waardoor er telkens weer nieuwe regels zijn), onduidelijk is over
de onderzoeken die zij nodig acht, zelf procedures traag afhandelt (door bijvoorbeeld bij de vergunningverlening
telkens weer om nieuwe aanvullende gegevens te vragen), niet openstaat voor snel overleg bij knelpunten en geen
oplossingsgerichte houding aan de dag legt – dan staat zij uiteraard zwak in het wijzen van de ’tegenpartij’ op zijn
verantwoordelijkheid.
Handel consequent
Bij het toepassen van die strategieën is het voor gemeenten als publieke partij belangrijk dat zij gelijke gevallen gelijk
behandelt en consequent is. Afwijkende keuzes en maatwerk vraagt om een deugdelijke argumentatie. Dit is de
tweede randvoorwaarde. Het is van belang dat een gemeente vastlegt hoe zij in bepaalde gevallen handelt, het liefst in
openbaar vastgesteld beleid. Dit biedt duidelijkheid voor de betrokken marktpartijen en geeft ambtenaren de benodigde
handelingsruimte. Daarnaast helpt het de gemeente om consequent te handelen en versterkt dit haar positie bij
eventuele gerechtelijke procedures.
Documenteer zorgvuldig
De derde randvoorwaarde behelst de dossiervorming vanaf start van het planningsproces. Is vastgelegd wat is
afgesproken en wanneer wat zal worden gedaan? Is er gehandeld met open vizier en op een transparante manier, in
directe gesprekken en niet (alleen) met moeilijk leesbare brieven? Is bemiddeling overwogen? Het is noodzakelijk om de
inzet en procesgang waarmee tot overeenstemming kan worden gekomen, goed te documenteren. De gemeenteraad en
– eventueel later – de rechter zullen ernaar vragen. Geen goede documentatie betekent in de praktijk: ga terug naar start.
In de praktijk vormen de anterieure overeenkomst en het bestemmingsplan of de uitgebreide Wabo-procedure (volgens
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) het sluitstuk van een uitgebreid proces. Dit proces omvat planvorming,
onderzoek, grondverwerving, participatie en onderhandeling dat daaraan voorafgaat. Naast de gemeente, de grondeigenaren
en marktpartijen is het zaak dat ook omwonenden, andere belanghebbenden en overheidsinstanties bij dit traject
worden betrokken. In het verloop van deze pre-bestemmingsplanfase – die meestal vaak verscheidene jaren duurt – ligt
vaak de basis voor een hoog of laag ontwikkelingstempo, ook in de opvolgende fases.
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Praktijkvoorbeeld: Heerhugowaard verleidt de markt te investeren in het stationsgebied.
En dat lukt
In gesprek met Monique Stam (gemeente Heerhugowaard)
Heerhugowaard wil het meest toekomstbestendige stationsgebied van Nederland ontwikkelen. Een ambitieus plan, zeker omdat
de gemeente er nauwelijks eigen grondposities heeft. Maar dankzij een faciliterend grondbeleid en een vertrouwelijke relatie met
de markt is er een voedingsbodem om op te bouwen.
In Heerhugowaard liggen plannen klaar om 10 duizend woningen bij te bouwen. Een van de bouwlocaties is het
stationsgebied. “Grote delen van het gehele stationsgebied zijn in het bezit van de daar gevestigde bedrijven en
vastgoedontwikkelaars”, vertelt wethouder Monique Stam. Door de bescheiden grondpositie in dat deel van het
stationsgebied voert de gemeente een faciliterend grondbeleid. En tegelijkertijd heeft de gemeente op strategische
locaties eigendom waarmee strategisch gestuurd kan worden. “Op die gronden zijn we zuinig”, zegt Stam.

Tunnel biedt zekerheid
“We wisten dat partijen pas in beweging zouden komen, als wij zouden investeren in de bereikbaarheid van het
stationsgebied”, zegt Stam. “Cruciaal hiervoor is de ondertunneling van het spoor.” Met de Nota Bovenwijkse
Kosten en geld van het Rijk en de provincie kon de gemeente de komst van de tunnel zekerstellen en daarop een
masterplan voor het stationsgebied baseren. Toen dat bekend werd, ontstond er enthousiasme. “Iedereen leek
ervoor te gaan. De snelheid verraste ons.”

Inzetten op verleiding
De gemeente zet niet alleen in op bereikbaarheid. “Het is verleidingsplanologie. Wij laten zien dat we ook
investeren in een aantrekkelijk gebied. Daarmee proberen we marktpartijen over te halen mee te doen.
Ambtenaren zijn ter plekke aanwezig om in gesprek te gaan met ondernemers en bewoners. Zo ontstaat een
wisselwerking: je creëert een buzz en je pikt als gemeente geluiden op waar je iets mee zou kunnen.”

Belangrijke voorwaarden
Volgens Stam zijn er randvoorwaarden voor het facilitaire grondbeleid. “Cruciaal is een consistente bestuurlijke
lijn van minimaal 8 tot 10 jaar. Als gemeente moet je daarnaast professioneel genoeg zijn om te weten hoe de
markt werkt. Je moet elkaar begrijpen, oog hebben voor elkaars belangen. Pas dan kun je samen op zoek naar
oplossingen. Uiteraard is onderling vertrouwen daarin een voorwaarde. Om dat te bereiken moet je stevige
gesprekken voeren en elkaar diep in de ogen kijken, zeker in de beginfase. Ik doe dat als wethouder meestal
zelf. Sommige onervaren ontwikkelaars hebben de neiging om steeds weer opnieuw te gaan onderhandelen.
Dat moet je resoluut afkappen; ik verwacht van ontwikkelaars ook een consistente lijn voor de lange termijn.”
Daarbij hoort ook inzicht in de financiële situatie van je partner, als een project daarom vraagt. “Dat vereist
competenties van ons om dit goed te beoordelen.”

Meedenken, niet afdwingen
Voor het stationsgebied sluit de gemeente anterieure overeenkomsten af met projectontwikkelaars.
“Hierin staan belangrijke uitgangspunten, zoals de verhouding koop- en huurwoningen. Ook moet er
gebouwd worden voor starters en er geldt een zelfbewoningsplicht. Heerhugowaard grijpt niet naar een
robuust middel als onteigening om haar ambities voor elkaar te krijgen. “We zijn nog nooit zo ver gegaan om
een doelgroepenbeleid te maken. We lossen eigenlijk alles op in gesprekken met ontwikkelaars.” Daarnaast
trekt Heerhugowaard bewust marktpartijen aan met een maatschappelijk hart. “Het vereist van hen goede
stuurmanskunst om met ons mee te denken en hun plannen in de raad geaccepteerd te krijgen. Per project
bepalen we samen met partners de balans. Zo flexibel moet je als gemeente ook zijn, anders kom je er niet uit.”

Wind in de rug
Zo stoelt het grondbeleid van Heerhugowaard op een consistente bestuurlijke lijn, goede gesprekken
met marktpartijen en inzetten op bereikbaarheid en marketing van het stationsgebied. “Daarmee geef je
projectontwikkelaars het vertrouwen te investeren in de plannen die je als gemeente hebt. Dit beleid bevalt
ons prima. We hebben de wind in de rug, we hoeven alleen wat bij te sturen.”
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3.2

Maatregelen bij faciliterend grondbeleid

3.2.1

Bestemmingsplan met anterieure overeenkomst of exploitatieplan
Het gemeentebestuur kan sturing geven aan de gewenste ruimtelijke ontwikkeling, binnen de kaders die Rijk en
provincie stellen. De voornaamste instrumenten die de gemeenteraad daartoe in handen heeft, zijn de anterieure
overeenkomst en het bestemmingplan. Daarin wordt vastgelegd welke bestemmingen toegestaan zijn. Daarmee kan het
tot stand brengen van een toegekende bestemming echter niet worden afgedwongen. Desondanks kan een gemeente
zich van verschillende strategieën bedienen om de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen tot stand te brengen.
Anterieure overeenkomst
Voor bijna elk nieuw woningbouwplan dat nog niet in het bestemmingsplan is opgenomen, zijn publieke investeringen
van openbaar nut nodig om de woonwijk te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan openbaar groen, wegen, straatverlichting
en -meubilair. Als dan een private partij (ontwikkelaar, bouwer, belegger of corporatie) eigenaar is van de bouwgrond,
dan moet een gemeente de kosten voor de aanleg van genoemde voorzieningen verhalen. Doorgaans maken gemeente
en marktpartij daarover afspraken in een zogenoemde anterieure overeenkomst. Als men niet tot overeenstemming
komt, legt de gemeente het ‘kostenverhaal’ op met een exploitatieplan. Of de gemeente ziet af van medewerking. Het
staat de gemeente vrij in de anterieure overeenkomst (een privaatrechtelijke overeenkomst) ook andere zaken vast
te leggen die logischerwijs samenhangen met gebiedsontwikkeling. De gemeente kan dus afspraken maken over de
planning, voortgang en fasering. Ook kan zij bepalingen opnemen om nakoming zeker te stellen, zoals boetebepalingen
en de mogelijkheid om de afspraken in rechte af te dwingen.

Beperking realisatieduur gemeente Apeldoorn
In de gemeente Apeldoorn is naar aanleiding van de motie ‘Voor wie echt bouwen wil’ het beleid ‘beperking
realisatieduur woningbouw private partijen’ vastgesteld.2 In dit beleid is opgenomen dat in principe in anterieure
overeenkomsten een realisatietermijn van 3 jaar wordt opgenomen. Van deze termijn van 3 jaar kan worden
afgeweken als gezien het bouwprogramma realisatie binnen 3 jaar niet realistisch is. In het bestemmingsplan,
dat het bouwplan mogelijk maakt, wordt ook een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Ook in de anterieure
overeenkomst wordt aan deze wijzigingsbevoegdheid aandacht besteed. Wordt binnen de gestelde termijn de
woningbouw niet gerealiseerd, dan wordt de bouwmogelijkheid weer uit het bestemmingsplan gehaald, zo
nodig nadat de vergunning tot bouwen is ingetrokken.
Voordat de gemeente overgaat tot deze drastische maatregel wordt de initiatiefnemer gewezen op het verlopen
van de termijn en op de consequenties die daaraan verbonden zijn.

Exploitatieplan
Ook in het exploitatieplan kunnen regels worden vastgesteld met betrekking tot planning, voortgang en fasering.
Als de grondeigenaar niet conform de planning invulling heeft gegeven aan zijn zelfrealisatierecht, kan dat een reden
zijn om de grondeigenaar ‘niet in staat te achten om de gewenste ontwikkeling tot stand te brengen’.3 Daarmee komt de
mogelijkheid tot onteigening in zicht.
3.2.2

Wel bestemmingsplan en geen vergunningaanvraag
Het bouwen van woningen kan op basis van het bestemmingsplan mogelijk zijn. Maar dat wil niet zeggen dat de
ontwikkelaar ook een vergunning aanvraagt. Dit kan allerlei redenen hebben. Het ontwikkelen van een plan kost tijd
en voordat een vergunning wordt aangevraagd, wil een ontwikkelaar zekerheid hebben over haalbaarheid. Inzicht in
de haalbaarheid kan worden verkregen door de woningen al voor te verkopen aan een particulier, een belegger of een
woningcorporatie en door een (principe)overeenkomst te sluiten met een aannemer.

2
3

Gemeente Apeldoorn, Beleidsnotitie ‘beperking realisatieduur woningbouw private partijen’, mei 2014.
Zie bijvoorbeeld het Koninklijk Besluit van 21 januari 2021 waarin wordt gesteld dat de vorm van uitvoering ook tot uitdrukking kan
komen in het exploitatieplan (zie Besluit van 21 januari 2021, nr. 2021000085 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de
gemeente Maastricht krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Retailpark Belvédère)).
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Redenen ontwikkelaar om niet te bouwen
De redenen waarom een ontwikkelaar nog niet overgaat tot het aanvragen van een vergunning voor bouwen kunnen
valide zijn. Er kunnen echter ook overwegingen spelen die het belang van de gemeente om tot deugdelijke woningbouw
te komen niet steunen. Zo kan een ontwikkelaar zijn capaciteit en prioriteit hebben gelegd bij woningbouwplannen in
een andere gemeente of misschien heeft de ontwikkelaar de verwachting dat uitstel leidt tot hogere opbrengsten (door
stijgende woningprijzen of dalende bouwkosten).
Of de gemeente maatregelen wil en kan inzetten, is afhankelijk van de oorzaken en overwegingen van de ontwikkelaar om
geen vergunning aan te vragen. Het is raadzaam op een regelmatige basis de ontwikkelaar uit te nodigen voor een gesprek
over de voortgang van het bouwplan. Zo nodig kan de gemeente een eigen risicoanalyse maken. Als uit de gesprekken
blijkt dat een ontwikkelaar geen voortgang maakt met het bouwplan, kan de gemeente aangeven stappen te gaan zetten.
Is er een planning in de anterieure overeenkomst opgenomen, dan kan hieraan worden gerefereerd. Maar ook als er geen
anterieure overeenkomst is, kan de gemeente aangeven wanneer zij wil dat de ontwikkelaar stappen zet.

Beleidsplan Aanpak realiseren Woningbouwopgave van de gemeente Schagen4
Om de niet-actieve initiatiefnemers in beweging te krijgen benadert de gemeente Schagen initiatiefnemers
met de mededeling dat het dossier al geruime tijd stilligt. De gemeente nodigt hen uit om binnen afzienbare
tijd uitvoering te geven aan hun omgevingsvergunning of om met concrete plannen te komen. Wanneer de
status van het dossier niet wijzigt, gaat de gemeente een halfjaar na bekendmaking over tot het intrekken van
de bouwvergunning. Of de gemeente wijzigt na een jaar de bestemming. De gemeente kan ook beide doen.
Zo mogelijk zal ook de anterieure overeenkomst worden ontbonden.
Doordat het beleid formeel is vastgesteld en bekend is gemaakt, wordt voorzienbaarheid gecreëerd.
Hiermee wordt het risico op succesvolle schadeclaims zo veel mogelijk afgewend. Nadat de mogelijkheid van
woningbouw uit het bestemmingsplan is gehaald, is er weer ruimte om andere plannen met meer potentie toe
te staan binnen de woningbouwprogrammering van de provincie.

3.2.3

Voorbereidingsbesluit en wijziging bestemmingsplan
Blijven de gevraagde stappen uit en is het duidelijk dat de ontwikkelaar deze niet gaat zetten, dan kan de gemeente
aangeven voornemens te zijn om de bestemming wonen uit het bestemmingsplan te halen. De gemeenteraad kan
daartoe eerst een voorbereidingsbesluit nemen, waarmee de planologische situatie als het ware bevroren wordt.
Schrappen woningbouwbestemming
Dit maakt de weg vrij voor andere woningbouwplannen binnen de gemeente. Markttechnisch kan dit van belang zijn
voor andere ontwikkelingen. Als de provincie de woningbouw in de gemeente limiteert, kan ook zo de weg worden
vrijgemaakt voor een woningbouwplan op een andere locatie. Hiermee wordt weliswaar niet bewerkstelligd dat
de woningbouw op de onderhavige locatie tot ontwikkeling komt. De realisatie van de woningbouwopgave van de
gemeente kan op deze manier wél dichterbij komen.
Planschaderegeling
Schrappen van de woningbouwbestemming brengt voor de gemeente het risico met zich mee dat de grondeigenaar een
beroep doet op de planschaderegeling. De ontwikkelaar kan de financiële schade als gevolg van het weg-bestemmen van
de functie wonen op de gemeente verhalen. Wanneer de gemeente zorgvuldig heeft gehandeld, de ontwikkelaar heeft
aangesproken op planrealisatie en alles schriftelijk is vastgelegd en aangekondigd, kan het recht op planschade vervallen,
omdat de ontwikkelaar de gevolgen – inclusief de bestemmingsplanwijziging – kon voorzien (de zogenoemde passieve
risico-aanvaarding).
Ook aan een oorspronkelijke overeenkomst komt dan mogelijk minder gewicht toe, zodat de overeenkomst
gemakkelijker te ontbinden is.

4

Gemeente Schagen, beleidsplan Aanpak realiseren Woningbouwopgave, juni 2015.
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Wel vergunning, geen start bouw
De situatie waarbij er wel een vergunning is maar de bouw nog niet is gestart, is heel erg vergelijkbaar met de situatie
dat er wel een bestemmingsplan is vastgesteld, maar nog geen vergunning is aangevraagd. Alleen is de situatie nog
pregnanter: als een bijdrage op basis van kostenverhaal verschuldigd was, is deze al betaald door de ontwikkelaar.
Ook heeft hij zijn investeringen in het ontwerp al gedaan.
Het is belangrijk voor de gemeente het gesprek aan te gaan en te achterhalen wat de reden is van de vertraging. Dit kan
overmacht zijn. Het is dan belangrijk naar oplossingen te zoeken en afspraken te maken wanneer er wel begonnen wordt
met de bouw. Blijft de start van de bouw uit, dan kan de vergunning na 6 maanden worden ingetrokken. Daarna kunnen
de stappen worden gevolgd zoals beschreven bij de vorige situatie.

Intrekken van de bouwvergunning gemeente Kerkrade
Kerkrade heeft voor een kavel bouwvergunningen verleend om grondgebonden woningen te bouwen.
De projectontwikkelaar heeft één woning in casco gebouwd en verder fundamenten aangebracht. Daarna
heeft de ontwikkelaar de bouwactiviteiten gestaakt. Vervolgens is de grond verkocht aan een andere
projectontwikkelaar, maar de bouw is stil blijven liggen.
De gemeente Kerkrade heeft eerst een brief gestuurd aan de eigenaar met de vraag of hij nog gebruik gaat
maken van de verleende vergunningen. Een aantal maanden na het versturen van de eerste brief kondigde
de gemeente aan de vergunning in te trekken. Dit heeft geleid tot overleg met de projectontwikkelaar om te
onderzoeken of verkoop van de gronden aan een woningcorporatie een oplossing is of dat een andere invulling
(minder en andere type woningen) alsnog tot realisatie van de woningen zou kunnen leiden. Dit heeft niet
geleid tot een oplossing. Daarom zal de gemeente de procedure voor het intrekken van de bouwvergunningen
opstarten en vervolgens een ontwerpwijzigingsplan in procedure brengen (weghalen bouwvlakken). De weg is
dan weer vrij voor een nieuw woningbouwplan passend in de gemeentelijke woonvisie.

3.2.5

Uiterste maatregelen
De situatie kan zich voordoen dat alle formele randvoorwaarden zijn vervuld (bestemmingsplan, anterieure
overeenkomst of exploitatieplan, bouwvergunning, omgevingsvergunning). Maar de vertraging duurt toch voort en
andere strategieën om de impasse te doorbreken hebben geen effect gehad.
In deze situatie heeft de gemeente de mogelijkheid om – min of meer noodgedwongen – een actievere positie
in te nemen. De gemeente kan de grond trachten te verwerven of andere marktpartijen attenderen op de
aankoopmogelijkheden.
Voorkeursrecht
Vreest de gemeente speculatie en prijsopdrijving (en wijkt het feitelijk gebruik van de grond af van de bestemming of
gaat het om een herstructureringsopgave)? Dan kan zij het voorkeursrecht vestigen. Hiermee verwerft de gemeente het
recht van eerste koop (zie paragraaf 3.3.2). Een gemeente doet er goed aan in een dergelijk geval ook budget te reserveren,
zodat zij ook daadwerkelijk kan verwerven als de mogelijkheid zich aandient. Als de gemeente eigenaar wordt, komt zij in
een actieve positie.
Onteigening
Ook kan de gemeente aankondigen dat zij tot onteigening zal overgaan. De gemeente heeft daartoe de mogelijkheid als
de eigenaar ‘niet bereid en in staat’ blijkt om tijdig het plan te realiseren dat de gemeente voor ogen staat. ‘Tot wat de
gemeente voor ogen staat’ behoort bijvoorbeeld de vorm van uitvoering, de woningbouwcategorieën en ook de fasering.
De gemeente moet zich vooraf goed realiseren wat de consequenties zijn in termen van proceskosten en de ‘volledige
schadeloosstelling’. Meestal komen partijen tijdens de onteigeningsprocedure toch nog tot overeenstemming.
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Praktijkvoorbeeld: Enschede richt zich met grondbeleid op de kwaliteit van woningbouw.
En dat mag soms best wat geld kosten
In gesprek met Okke Hefti en Rob Oude Bruinink (gemeente Enschede)
De gemeente Enschede past in het algemeen een facilitair grondbeleid toe. Met instrumenten zoals een huisvestingsverordening,
een anterieure overeenkomst of een bestemmingsplan kan de gemeente gebiedsontwikkeling sturen. Maar in de binnenstad, met
versplinterd grondeigendom, pakt de gemeente meer en meer de regie om de kwaliteitsdoelen te bereiken. Ook als dit geld kost.
“Ons grondbeleid is een schuivend paneel”, zegt Rob Oude Bruinink, opdrachtgever stedelijke ontwikkelings
projecten en opdrachtgever Grondbedrijf. “Het uitgangspunt was actief grondbeleid. Tot 2012. Toen moesten
we door de crisis de waarde van grote stukken grond afboeken. Dat kostte de gemeente veel geld. Sindsdien is
het sentiment bij de gemeenteraad om vooral passief te blijven, hoewel we mede door de Woningbouwimpuls
recent wat actiever worden.”
Situationeel grondbeleid
De gemeente Enschede wil in 10 jaar 9.200 woningen realiseren. Ongeveer de helft van dat aantal is opgenomen
in plannen, zoals voor grote binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. De gemeente neemt geregeld de regie
zulke integrale plannen van de grond te krijgen. “Het laaghangend fruit pakt de markt wel op”, zegt Okke Hefti,
coördinator planeconomie. “Maar moeilijkere locaties blijven liggen als je als gemeente niets doet. Situationeel
grondbeleid noemen we dit: aan de hand van een beslisboom kijken we per project wat passend is om onze
doelstellingen te bereiken.”
Investeringsprogramma
Volgens Oude Bruinink is de situatie in Enschede wezenlijk anders dan in bijvoorbeeld de Randstad.
“Het verdienvermogen ligt hier een stuk lager. Daar moeten we in ons grondbeleid rekening mee houden.
Zo zijn we in Enschede een investeringsprogramma aan het organiseren van € 25 miljoen. Dat is niet voldoende
om overal een actief grondbeleid te voeren, maar wel om her en der bij te springen.”
Versnipperd grondeigendom
Een actieve rol van de gemeente is bijvoorbeeld gewenst bij Centrumkwadraat, een ambitieus plan voor de
bouw van woningen, horeca, kantoren, commerciële ruimten en veel groen in de binnenstad. “We hebben hier
te maken met versnipperd grondeigendom”, zegt Hefti. “De realisatie van zo’n integraal plan kun je niet aan
marktpartijen overlaten. Die zouden dan aan cherry picking doen. Onze boodschap aan de markt is: we doen alles
of niets. Per plot kunnen we dan dwingende instrumenten inzetten, zoals een anterieure overeenkomst met een
exitbepaling als clausule om bijvoorbeeld binnen 2 jaar te starten met de bouw.”
Platform voor structureel overleg
Naast het grondeigendom op sommige locaties is ook de gemeenteraad in Enschede behoorlijk versnipperd,
zoals in veel (middel)grote steden. “Maar voor woningbouw is er breed draagvlak en ook het gemeentebestuur
houdt koers”, zegt Oude Bruinink. Dat maakt de gemeente een betrouwbare partner in het overleg met
marktpartijen. “We hebben in 2021 het Platform Stedelijke Ontwikkeling Enschede opgericht. Daarin voeren
we structureel overleg met woningcorporaties en marktpartijen over plannen en uitdagingen voor Enschede.”
Inzetten op goede relaties, bijvoorbeeld binnen zo’n overleg, is belangrijk, benadrukt Oude Bruinink. “Dat is alle
kaarten open op tafel leggen en kijken hoe we gezamenlijk onze doelstellingen kunnen bereiken. En dat is elkaar
ook wat gunnen en begrijpen dat marktpartijen geld moeten verdienen.”
Grondbeleid gericht op kwaliteit
Marktpartijen moeten winst maken. Hier zit een wezenlijk verschil met de gemeente, stelt Hefti. “Wij ontwikkelen
woningbouwprojecten die goed functioneren in de stad. De kwaliteit en waarde daarvan staan centraal, niet het
bedrag. Ons grondbeleid is er dan ook niet op gericht om geld te verdienen, maar kwaliteit toe te voegen en onze
doelstellingen te bereiken. Ook als het geld kost. En hoewel we zeker geen rijke gemeente zijn, krijgen we met
situationeel grondbeleid heel veel voor elkaar.”
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3.3

Maatregelen bij actief grondbeleid

3.3.1

Grondverwerving en onteigening
De keuze voor actief grondbeleid impliceert dat een gemeente een grondverwervingsstrategie en budget heeft. Vóór of
na de planvorming en benodigde ruimtelijke procedures start de gemeente met de verwerving van gronden, voor zover
zij de benodigde gronden nog niet in eigendom heeft. De gemeente zal (moeten) proberen grond op minnelijke wijze
te verwerven via onderhandelingen of ruil (bij bijvoorbeeld uitplaatsing van bedrijven). In verreweg de meeste gevallen
komt de gemeentelijke grondverwerving langs deze weg tot stand.
Onteigeningsprocedure
Lukt het niet om tot overeenstemming te komen? Dan kan de gemeente gebruikmaken van de onteigeningsprocedure. Die dient in de praktijk vooral als stok achter de deur. Vaak komen partijen in de loop van het proces tot
overeenstemming. Het eigendomsrecht is een zeer belangrijk recht in onze maatschappij en economie. De onteigeningsprocedure heeft daarom allerlei waarborgen voor de eigenaar en de eigenaar wordt volledig schadeloosgesteld.
De ruimtelijke doelen maken van de gemeente het inzetten van het instrument legitiem. Zijn die doelen er niet, dan zal
de onteigening niet standhouden voor de rechter.

Onteigening in de gemeente Noordwijk
De gemeente Noordwijk had een stuk grond nodig voor de aanleg van een langzame verkeersroute voor
de ontsluiting van een woonwijk. Daarnaast was op een ander deel van hetzelfde perceel ontwikkeling van
woningbouw mogelijk. Het lukte niet om overeenstemming te bereiken met de grondeigenaar over verkoop
van het perceel aan de gemeente. De gemeenteraad heeft toen een budget vastgesteld zodat een onteigenings
procedure kon worden gestart.
Het besluit om te onteigenen zette de ontwikkelingen in een stroomversnelling. Er meldde zich een nieuwe partij
die geïnteresseerd was om de ontwikkeling op het perceel ter hand te nemen. Uiteindelijk leidde dit tot een
doorbraak in de onderhandelingen en de onteigeningsprocedure bleek niet meer nodig te zijn. Het feit alleen
al dat de gemeenteraad het voornemen had uitgesproken was voldoende om beweging in de ontwikkeling te
krijgen.

Bereid zijn tot onteigening
Zoals eerder gemeld is een onteigening een stok achter de deur. Het brengt wel met zich mee dat een gemeentebestuur
ook daadwerkelijk bereid moet zijn tot onteigening over te gaan. Niet altijd is een gemeente daartoe bereid. Dit kan
bijvoorbeeld gebeuren als onteigening politiek gevoelig ligt, de verwervingskosten hoog zijn of als het een intensief
juridisch kwetsbaar proces is dat te veel vergt van de ambtelijke organisatie. Als het voor de grondeigenaar duidelijk
is dat een gemeente niet tot onteigening zal overgaan, betaalt de gemeente daarvoor een prijs. Realisatie van de
woningbouwplannen kan dan jaren langer duren of niet tot stand komen.
3.3.2

Voorkeursrecht
De gemeente kan vooraf al voorkeursrecht vestigen op gronden. Dit om te voorkomen dat er sprake is van een
prijsopdrijvende, snelle wisseling van eigenaren, dreigende speculatieve transacties, versnippering van percelen of
concurrentie van een ontwikkelaar. Dat betekent dat de eigenaar bij voorgenomen verkoop de grond eerst aan de
gemeente moet aanbieden.
Voorwaarden voorkeursrecht
De overheid legt het voorkeursrecht alleen op gronden die volgens het toekomstige bestemmings- of structuurplan
een niet-agrarische (nieuwe) bestemming hebben of krijgen, of als de grond is aangewezen als moderniseringslocatie
(stadsvernieuwing). Ook kan het alleen als het gebruik van de grond afwijkt van de toegedachte bestemming.
Het voorkeursrecht brengt met zich mee dat de gemeente de verplichting heeft de ruimtelijke plannen binnen een
bepaalde termijn vast te stellen. Anders vervalt het voorkeursrecht. Worden binnen de gestelde termijn de ruimtelijke
plannen vastgesteld, dan is er een mogelijkheid tot het eenmaal verlengen van het voorkeursrecht.
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Verkoopprijs
De verkoopprijs komt tot stand door overleg tussen de eigenaar en de desbetreffende overheid. Lukt het niet om
samen tot overeenstemming te komen, dan zal de rechter op advies van deskundigen de prijs bepalen. Hierbij zal hij de
zogeheten ‘verkeerswaarde’ van de grond bepalen. Dit is de prijs die in het vrije verkeer tussen een redelijk handelende
eigenaar en een redelijk handelende koper tot stand zou komen.
Geen verplichting
Het voorkeursrecht betekent niet dat de grondeigenaar zijn grond moet verkopen aan de overheid. Als de grondeigenaar
voor eigen rekening en risico de nieuwe bestemming realiseert, dan is er geen sprake van een transactie of verplichting
de grondpositie aan de overheid aan te bieden.

Purmerends gebruik van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)
Sinds 6 jaar wordt de Wvg weer actief ingezet door de gemeente Purmerend. Dit viel samen met het aflopen van
de vorige crisis en een herstelperiode van de markt. Purmerend startte na de crisis vanuit een dieptepunt op met
bijzonder weinig woningbouw maar wel met een enorm nijpend woningtekort. Het eerste, wat grotere project
dat opstartte was Klein Where waar een klein bedrijventerrein werd getransformeerd tot woningbouw. Met
het bekend worden van de plannen stapte een speculant in. Een snelle toepassing van het voorkeursrecht heeft
speculatienadeel kunnen voorkomen en tot verwerving van de gronden door de gemeente geleid waarna het
project kon worden gestart en al dit jaar succesvol opgeleverd is.
Na heroriëntatie van de gemeente op ruimtelijke en maatschappelijke functies volgde het Programma
Purmerend 2040, een omvangrijk programma voor uitbreiding en inbreiding met circa 10 duizend woningen
en diverse andere functies. De grote waardestijging door de planvorming komt op het centrale deel
(Waterlandkwartier met stationsgebied). Hier is de Wvg gevestigd om regie te houden op de verbetering van de
openbare ruimte en voor kwaliteitsborging. Inmiddels zijn er diverse percelen verworven, maar is ook gesproken
over zelfrealisatieplannen. Dat laatste wordt ook toegejuicht. Bij zelfrealisatie wordt kostenverhaal toegepast.

3.3.2

Planvorming en grondexploitatie
Als de gemeente zelf eigenaar is van de grond en optreedt als grondexploitant, heeft zij de regie op uitvoering van
ruimtelijke plannen op basis van zowel de publiekrechtelijke rol als de privaatrechtelijke positie als eigenaar. In haar
rol als eigenaar heeft de gemeente zelf in belangrijke mate de planvorming en ten minste het masterplan in de hand.
Dat geldt ook voor stedenbouw, woningdifferentiatie, openbare ruimte, fasering en ontwikkelingstempo.
Afspraken binnen een publiek-private samenwerking
Ook als de gemeente deelneemt in een publiek-private samenwerking, op basis van een overeenkomst en eventueel
met een gezamenlijke grondexploitatiemaatschappij, zet ze haar privaatrechtelijke medezeggenschap in om het
planvormings- en ontwikkelingstempo te beïnvloeden. Maar in dit geval heeft de gemeente niet het ‘alleenrecht’.
Daarom zijn plannings- en faseringsafspraken aan de voorkant wezenlijk. Daar kunnen de contractpartners elkaar dan
vanzelfsprekend ook aan houden.

Selectie met rentedragende grondreservering. En vervolgopdracht bij gunstig verloop eerste fase
– gemeente Rijswijk
Het project RijswijkBuiten heeft veel bekendheid verworven vanwege de ‘eenvoudige’ selectie- en aanbeste
dingsprocedure. Hierbij werd niet zoals gebruikelijk een plan uitgevraagd, maar een ontwikkelpartner
geselecteerd op basis van een openbare Europese aanbesteding. Er was daarbij veel aandacht voor flexibiliteit
in de planvorming. De inschrijvingskosten voor marktpartijen waren laag en een afnameverplichting ontbrak.
Samen met een verplichte rentevergoeding op de grondreservering was dit een stimulans om te komen tot een
snelle en gezamenlijke nieuwbouwproductie, waardoor grondafname toch min of meer geborgd was. In eerste
aanzet werd aan Dura Vermeer als winnaar een bouwclaim voor 250 woningen gegund, met daarin de optie voor
de gemeente om nog eens eenzelfde bouwclaim toe te wijzen, als de samenwerking naar tevredenheid was.
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Gronduitgifte
Is de gemeente grondeigenaar en geeft ze bouwrijpe grond uit via bijvoorbeeld een tender? Dan kan zij bij verkoop
(of uitgifte in erfpacht) voorwaarden stellen in de koopovereenkomst. De koopovereenkomst gaat vooraf aan de
daadwerkelijke grondtransactie.
Voorwaarden bij gronduitgifte
De voorwaarden kunnen bijvoorbeeld gaan over de voortgang van de ontwikkeling, indiening van officiële onderzoeksen plandocumenten en de fasering. Verschillende gemeenten verklaren voorwaarden van toepassing op de grond (bij
verkoop of erfpacht).
Bouwplicht
Een verplichting tot realisatie met een boetebeding om nakoming zeker te stellen is soms een van de voorwaarden die
gemeenten opnemen. Uiteraard moet de partij die de grond afneemt wél akkoord willen gaan met de voorwaarden.
Een risico van het opnemen van een bouwplicht is dat de vastgoedontwikkeling wordt gekwalificeerd als een ‘overheidsopdracht’. Dan is een Europese aanbesteding noodzakelijk.
Als na uitgifte de marktpartij zich niet houdt aan de voorwaarden, kan de gemeente gebruikmaken van de
boetebepalingen die zijn overeengekomen om nakoming te verzekeren.
Bij conflicten
In conflictsituaties is terugname van de grond door de gemeente na het passeren van de akte van levering vaak niet
mogelijk of zeer gecompliceerd, ook belastingtechnisch. Het is daarom van belang ook maatregelen in te zetten, naast
het stellen van voorwaarden, om de kans op realisatie zo groot mogelijk te maken.
Optiecontract
Om te sturen op tempo heeft de gemeente ook de mogelijkheid van het ‘verkopen’ van een optie. Met het optiecontract
krijgt een marktpartij het recht om de ontwikkelgronden te verwerven (afnamerecht in plaats van een afnameplicht).
In het contract krijgt deze marktpartij een bepaalde periode om het bouwplan uit te werken en een omgevingsvergunning te verkrijgen. Als aan die voorwaarde wordt voldaan, kan de marktpartij de optie uitoefenen en grond
daadwerkelijk verwerven. Als de marktpartij niet binnen de vooraf afgesproken termijn over een omgevingsvergunning
beschikt, vervalt de optie, verbeurt de marktpartij de optievergoeding en is de gemeente vrij om de grond aan andere
marktpartijen te gunnen.
Het gevolg van deze werkwijze is dat na uitoefenen van de optie de marktpartij al veel investeringen heeft gedaan.
De kans dat de marktpartij niet overgaat tot realisering is daardoor klein. Eventuele stijging van de grondwaarde door
uitstellen van de realisering levert minder op dan de financiële lasten van de investering. Bovendien kan de marktpartij
er ook voor kiezen de optie niet uit te oefenen wanneer hij tot de conclusie komt dat ontwikkelen van een haalbaar plan
niet mogelijk is.
Gemakkelijker afscheid van elkaar
Met het optiecontract wordt voorkomen dat de gemeente en marktpartij in een complexe onderhandeling belanden
over een niet of moeilijk haalbaar plan. Dergelijke onderhandelingen zijn complex omdat de gemeente vaak geen
mogelijkheid heeft iets te doen aan de grondprijs, zeker niet als de marktpartij is geselecteerd uit meerdere gegadigden.
Het optiecontract maakt het mogelijk zonder ingewikkelde juridische procedures afscheid van elkaar te nemen en een
nieuwe marktpartij aan te zoeken, eventueel met aangepaste voorwaarden zodat er wel een haalbaar plan mogelijk is.
Bij een optie gaat de gemeente een verplichting aan voor het leveren van bouwrijpe grond. Dat betekent dat de grond
zowel fysiek als juridisch bouwrijp moet zijn en geschikt voor de beoogde bebouwing. Bij voorkeur verkoopt de gemeente
pas een optie op de grond nadat het bestemmingsplan is vastgesteld. Als dit niet kan, zal in het optiecontract goed
beschreven moeten worden wat de consequenties zijn als er geen bestemmingsplan wordt vastgesteld zoals beoogd in
het optiecontract.
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Optiecontract bij gronduitgiften Amsterdam
De gemeente Amsterdam maakt bij de uitgifte van grond in veel gevallen gebruik van een optiecontract; een
contract waarbij een marktpartij het recht krijgt gedurende een vooraf bepaalde periode een overeenkomst tot
de afname van bouwrijpe grond aan te gaan met de gemeente. Het is een recht en geen plicht tot afname. Het
optiecontract geeft de marktpartij de mogelijkheid een plan uit te werken, eventueel al een eindafnemer aan
te zoeken en de omgevingsvergunning te verkrijgen, voordat de verplichting wordt aangegaan de grond af te
nemen en te bebouwen.5
Het optiecontract is gekoppeld aan een fatale datum waarop de marktpartij de grond heeft afgenomen of een
bindende koopovereenkomst moet hebben afgesloten. Voor deze datum moet de marktpartij aan verschillende
voorwaarden hebben voldaan, zoals bijvoorbeeld beschikken over een (onherroepelijke) omgevingsvergunning.
De kans dat een marktpartij vervolgens niet overgaat tot bouwen is dan klein, omdat het verkrijgen van een
omgevingsvergunning al veel voorinvesteringen met zich meebrengt.
Een optiecontract vertegenwoordigt bovendien een waarde. Die brengt de gemeente als optievergoeding in
rekening, mede gezien de staatssteunregels. Wanneer de marktpartij de optie niet licht, niet voor de fatale
datum de grond afneemt of een bindende koopovereenkomst daarvoor aangaat, dan verbeurt de marktpartij
deze optievergoeding. Dit verhoogt de drempel voor de marktpartij om de optietermijn te laten verlopen en
compenseert de gemeente wanneer zij bij het verlopen van het optiecontract opnieuw een marktpartij moet
selecteren.

3.3.4

Bouwclaim
Het is in het verleden vaak voorgekomen dat marktpartijen gronden aankochten waarop een gemeente woningbouw
beoogde. Al dan niet op verzoek van de gemeente. Vervolgens werd er afgesproken dat de marktpartij de grond ‘inleverde’
bij de gemeente of bij een gezamenlijke ontwikkelmaatschappij in ruil voor een ontwikkelrecht: een zogenoemde
bouwclaim. De gemeente (of ontwikkelmaatschappij) is dan verplicht de grond aan de marktpartij te verkopen voor
een prijs op basis van een afgesproken methodiek. Als in deze contracten geen fasering noch een afscheidsregeling is
afgesproken, dan heeft de gemeente weinig middelen in handen om realisatie af te dwingen.
Hoewel deze situatie complex is en afhankelijk van de precieze situatie kan de gemeente ook hier maatregelen inzetten
om eindeloos uitstellen van de realisatie tegen te gaan. Zij kan de marktpartij de grond aanbieden en daarbij termijnen
stellen. Als er niet wordt ingegaan op het aanbod, kan de gemeente stellen dat het recht op de ontwikkeling komt te
vervallen en de grond aanbieden aan andere marktpartijen onder exact dezelfde voorwaarden. Hier geldt natuurlijk dat
een zorgvuldige procedure en juridisch advies op basis van de contracten die er liggen zeer belangrijk zijn.

Bouwclaimovereenkomst
Vooral tijdens de crisisperiode 2009-2014 kwam het veelvuldig voor dat marktpartijen in het kader van
bouwclaimovereenkomsten bouwrijp gemaakte kavels niet afnamen, omdat zij geen afzetmogelijkheden
zagen voor de daarop te bouwen woningen. Zo heeft bijvoorbeeld de gemeente Lansingerland daardoor forse
financiële verliezen geleden.
Het is daarom van belang dat de gemeente een duidelijk afnamemoment met de ontwikkelende partij afspreekt.
Dit hoeft geen harde datum te zijn, maar kan ook het moment zijn waarop de gemeente bijvoorbeeld de
gronden bouwrijp klaar heeft liggen. Als een dergelijke afspraak niet wordt gemaakt, loopt de gemeente het
risico dat zij met de gronden blijft zitten, inclusief de daarbij horende (rente)kosten.

5

Gemeente Amsterdam, Evaluatie pilot Optiecontract, Evaluatie en aanbevelingen van contracten met een afnamerecht in plaats van een
afnameplicht, februari 2016
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Tot slot
Bepaal een strategie en benut de beschikbare instrumenten
Het is belangrijk dat gemeenten de beschikbare instrumenten benutten om vertraging van woningbouwplannen te
voorkomen. Het verdient aanbeveling om vooraf een strategie te bepalen ter voorkoming van vertraging en dus passende
regels van tevoren op te nemen in het plan en in overeenkomsten. Maatregelen achteraf zijn lastiger te implementeren en
het is moeilijker het gewenste resultaat, woningbouw, te bereiken.
Voorkom vertraging in het voortraject
Veel vertraging ontstaat in het voortraject. Ook in dat traject kunnen al termijnen met een initiatiefnemer overeen
worden gekomen en worden vastgelegd. In hoeverre termijnen in dit voortraject zijn te handhaven is sterk afhankelijk
van beleidsuitgangspunten van de gemeente en de kaders die zij stelt.
Schakel het Expertteam Woningbouw in
Het Expertteam Woningbouw is beschikbaar om gemeenten te adviseren en te ondersteunen bij het bepalen van de
strategie ter voorkoming van vertraging van woningbouw. Ook in het kader van de ondersteuning bij de invoering
van de Omgevingswet zal er aandacht worden besteed aan de instrumenten ter voorkoming van vertraging van
woningbouwplannen.
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Bijlagen
Instrumenten, loketten en websites
Omgevingswet
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
In het kader van de invoering van de Omgevingswet zullen er verschillende handreikingen worden gepubliceerd.
Relevante handreikingen in het kader van grondbeleid zijn:
• Kostenverhaal
• Nadeelcompensatie
• Grondeigendom
Enkele begrippen in de ruimtelijke ordening zullen in de Omgevingswet een andere naam krijgen.
De belangrijkste in dit kader zijn:
• ‘bestemmingen’ wordt ‘functies’
• ‘toegekende bestemmingen’ wordt ‘toegedeelde functies’
• ‘bestemmingsplan’ wordt ‘omgevingsplan’
• ‘structuurvisie’ wordt ‘omgevingsvisie’
Expertteam Woningbouw
https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/expertteam-woningbouw
Commissie Besluit begroting en verantwoording (BBV)
https://commissiebbv.nl/
Gronduitgifte overheden
De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 uitspraak gedaan over de manier waarop de overheid partijen moet selecteren
bij de verkoop van vastgoed. In een factsheet van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden
de consequenties van dit zogenoemde Didam-arrest voor de praktijk uiteengezet.
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De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
stimuleert duurzaam, agrarisch, innovatief en
internationaal ondernemen. Met subsidies, het
vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen
aan wet- en regelgeving. RVO werkt in opdracht van
ministeries en de Europese Unie.
RVO is een onderdeel van het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat.

