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Onderwerp: Nota Grondbeleid

Steenbergen; 26 januari 2021

Aan de raad,

1. Inleiding
Grondbeleid draagt bij aan realisering van ambities en doelstellingen van de gemeente. De
huidige nota grondbeleid dateert van 2009. In de tussentijd zijn diverse wijzigingen
aangebracht in landelijke wet- en regelgeving, waaronder het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Tevens staan gemeenten aan de
vooravond van de nieuwe Omgevingswet, dat impact heeft op het grondbeleid. Ook de
ruimtelijke ontwikkelingskansen en ambities van de gemeente zijn reden om de nota te
herzien.

2. Achtergrond
Gemeentelijk grondbeleid kent zijn juridische grondslag in de volgende wet- en
regelgeving:
Inhoudelijk:
- Wet ruimtelijke ordening, afdeling Grondexploitatiewet;
Besluit ruimtelijke ordening;
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- Wet voorkeursrecht gemeenten;
- Onteigeningswet;
Omgevingswet; aanvullingswet grondexploitatie met nieuw instrument 'stedelijke
kavelruil' (vooralsnog voorzien per 1 januari 2022).
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
- Gemeentewet;
- Wet dualisering gemeentebestuur;
- Wet ruimtelijke ordening;
Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2020 gemeente Steenbergen.
Met de vaststelling van de Nota Grondbeleid geeft de gemeenteraad de kaders aan
waarbinnen het college van B&W en de ambtelijke organisatie het grondbeleid kunnen
uitvoeren en welke instrumenten de gemeente hiertoe inzet.

Onderhavige Nota Grondbeleid heeft de volgende doelstellingen:
Sturen:
eenduidige en toetsbare kaders, beleid en werkwijze formuleren voor sturing
en beheersing van het grondbeleid;
Faciliteren: middelen, instrumenten en strategieën aandragen en met elkaar in relatie
brengen om de (ruimtelijke) beleidsdoelstellingen van de gemeente te
ondersteunen en te realiseren;
Informeren: zorg dragen voor een transparant grondbeleid door passende informatie over
alle aspecten voor zowel het bestuur, de interne organisatie als voor externe
partijen.
De Nota Grondbeleid heeft tevens een "kapstokfunctie" voor andere beleidsnota's met
betrekking tot grondbeleid.
Voor de uitvoering van het grondbeleid biedt de Uitvoeringsnota Grondbeleid de
handvatten en richtlijnen voor de ambtelijke organisatie. Deze is ter kennisname
bijgevoegd.

3. Overwegingen
De ruimtelijke druk op West-Brabant, en daarmee ook op Steenbergen, wordt
langzamerhand steeds groter voor bijvoorbeeld realisering van woningbouw en
bedrijfsgebieden. Grond is een schaars goed. De manier waarop grond met eventuele
opstallen wordt ingezet voor ruimtelijke ordening is van invloed op het behalen van de
gemeentelijke doelstellingen.
Grondbeleid is een van de instrumenten om de ambities van de gemeente te realiseren,
naast andere taken en bevoegdheden van de gemeente op het gebied van ruimtelijke
ordening. Het gaat dan om ambities die verwoord zijn in het raadsprogramma "Aan de
Slag", de Perspectiefnota 2021-2024, de Programmabegroting 2021 en diverse
beleidsdocumenten van de gemeente zoals bijvoorbeeld de Actualisatie Structuurvisie
gemeente Steenbergen (2019).

4.1 Maatwerk als uitgangspunt
In hoofdlijnen zijn er twee varianten voor het uitvoeren van grondbeleid: actief grondbeleid
en facilitair (passief) grondbeleid.
Bij actief grondbeleid begeeft de gemeente zich als 'ondernemer op de grondmarkt,
verwerft gronden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen, maakt deze bouwrijp en
verkoopt bouwkavels.
Bij facilitair grondbeleid laat de overheid de aankoop van gronden, de exploitatie en de
verkoop van bouwkavels over aan de marktsector. De taak van de gemeente beperkt zich
tot het stellen van de randvoorwaarden voor voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling, en
ondersteuning van realisatie van initiatieven. De gemeente draagt dan ook geen
(financieel) risico.
Naast genoemde twee vormen is er een tussenvariant van grondbeleid; het zogenaamde
actief-faciliterend grondbeleid. Immers de gemeente kan belang hebben bij het doorgang
vinden van een ruimtelijke ontwikkeling zonder dat zij het (financiële) risico hiervoor wil
lopen en de grondexploitatie wil voeren. In deze tussenvariant investeert de gemeente,
deels voor eigen rekening en op eigen initiatief, in het op gang brengen van een
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ontwikkeling door kenbaar te maken wat de doelstellingen en/of (ruimtelijke)
randvoorwaarden zijn voor een locatie. Deze vorm van 'actief-faciliterenď grondbeleid kan
een passende manier zijn om ontwikkelingen te stimuleren en partijen uit te nodigen om
een ontwikkeling op te pakken.
Maatwerk: situationeel grondbeleid
De gemeente Steenbergen maakt per project of situatie de afweging (op grond van de
aspecten grondpositie, maatschappelijke, politiek-bestuurlijke ambitie, financiële
middelen/risico, en personele capaciteit) of de grond zelf in ontwikkeling wordt genomen,
of een samenwerking met de markt aangegaan wordt, of dat de ontwikkeling geheel of
gedeeltelijk wordt overgelaten aan de markt. Deze afweging per situatie wordt situationeel
grondbeleid genoemd.
De uiteindelijke keuze hiertoe bepaalt ook de vorm van samenwerking met betrokken
partijen. Welke samenwerking wordt aangegaan is afhankelijk van verschillende factoren,
zoals onder meer bezit van grondposities, beschikbare personele en financiële capaciteit
van de gemeente, en wens tot regievoering door de gemeente. Hiertoe zijn drie
afwegingsmodellen opgenomen in de Nota Grondbeleid (paragraaf 3.5).
Uitgangspunt is dat de organisatie de personele capaciteit zelf levert. Mocht er kwantitatief
of kwalitatief niet de juiste inzet geleverd kunnen worden, dan wordt externe capaciteit
ingeschakeld. De kosten hiervan worden dan in beginsel gedekt uit de middelen die zijn
vrijgemaakt voor of vrijkomen (kostenverhaal) uit het betreffende project of de
grondexploitatie.

De gemeente Steenbergen hanteert een situationeel grondbeleid, dat ruimte laat voor maatwerk.
Dit betekent dat per locatie of project wordt bepaald wat de meest adequate vorm van
grondbeleid is (actief, actief-faciliterend of faciliterend grondbeleid), rekening houdende met het
maatschappelijk belang of ambitie, de beschikbare capaciteit en financiële middelen, alsmede de
financiële risico's.

4.2 Verwerving
Minnelijke verwerving
Uitgangspunt voor verwerving van grond en vastgoed is minnelijke verwerving. Dit
betekent dat in beginsel uitgegaan wordt van het op vrijwillige basis bereiken van een
overeenkomst met voorwaarden voor een eigendomsoverdracht naar de gemeente. De
gemeente kan als uiterste middel overgaan tot onteigening. Een traject van minnelijke
verwerving is een vereiste om eventueel de Onteigeningswet in te kunnen zetten.
Het vestigen van een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten
(Wvg) valt eveneens binnen minnelijke verwerving. Op basis van de Wet voorkeursrecht
gemeenten kan de gemeente, bijvoorbeeld in gebieden waar ruimtelijke ontwikkelingen
gaan plaatsvinden, een voorkeurspositie verwerven. In gebieden waar de Wvg van
toepassing is verklaard, heeft de gemeente een eerste recht van koop.

3

Strategische verwerving voor vergroting sturingsmogelijkheden
De gemeente Steenbergen kan tot verwerving van gronden overgaan in gebieden waar nog
geen vastgestelde grondexploitatie met uitvoeringskredieten van toepassing is, of
waarvoor nog geen plannen zijn, of slechts een beperkt planologisch kader beschikbaar is.
In een dergelijk geval is er sprake van een strategische verwerving.
Met de strategische aankoop van gronden verwerft de gemeente grondpositie om de
sturingsmogelijkheden te vergroten voor het realiseren van maatschappelijke doelen of
ambities die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Dit kan gaan over onder meer
woningbouw, economische ontwikkeling of duurzaamheid. Ook kan het verwerven van
gronden of opstallen bijdragen aan het tegengaan van ondermijning.
Strategische aankopen vinden bij uitzondering plaats. Hieraan ligt altijd een college- of,
afhankelijk van het aankoopbedrag, een raadsbesluit ten grondslag.
In verband met de soms noodzakelijke urgentie van handelen en het belang om
desgewenst marktpartijen voor te zijn als zich mogelijkheden voordoen om (strategische)
gronden en/of opstallen te verwerven, dient er bij voorkeur een raamkrediet beschikbaar
te zijn dat toereikend is om daadwerkelijk een strategische verwerving te kunnen
verrichten. Hiermee kan het college van B&W slagvaardig op de grondmarkt opereren,
wanneer snelheid is geboden.
Raamkrediet strategische verwerving
Met het vaststellen van de financiële verordening op 24 juni 2020 is met de raad de
afspraak gemaakt om het maximumbedrag van C 50.000 te handhaven, in afwachting van
een nieuwe nota grondbeleid. Er is op dit moment dus nog geen sprake van een
raamkrediet.
In de praktijk van vastgoedtransacties is het bedrag van C50.000 ontoereikend. Dat
betekent dat het college alle onroerend goed transacties boven dit bedrag eerst voor
wensen en bedenkingen moet voorleggen aan de raad, inclusief financiële dekking.
Voor voldoende armslag wordt voorgesteld om ten behoeve van strategische verwervingen
een werkbaar raamkrediet ter beschikking te stellen van C 1.000.000,^ Het raamkrediet
wordt gevormd vanuit de beschikbare begrotingsruimte dan wel beschikbare ruimte in de
algemene reserve.
Het raamkrediet kan worden gezien als een zogenaamd "revolving fund" dat
budgetneutraal is; indien de onroerende zaken worden ingebracht in projecten
(grondexploitaties) of indien objecten worden verkocht, dan valt het gebruikte deel van het
raamkrediet weer vrij aan de reserve. Het gebruik van het raamkrediet is zodoende te
beschouwen als een interne lening.
Het college van B&W heeft binnen het gestelde raamkrediet de beslissingsbevoegdheid
voor afzonderlijke strategische aankopen. In geval van strategisch aankopen heeft het
college van B&W naar de gemeenteraad een verantwoordingsplicht achteraf. Deze
verantwoording vindt zo spoedig mogelijk na de verwerving plaats, op basis van door de
raad bepaalde en in de nota opgenomen afwegingscriteria. De afwegingscriteria zijn hierna
verwoord. Tevens wordt jaarlijks in de paragraaf Grondbeleid van de Jaarrekening
aangegeven of strategische aankopen hebben plaatsgevonden. Voor aankopen die het
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raamkrediet overschrijden wordt een afzonderlijk krediet gevraagd en wordt het
aankoopbesluit afzonderlijk aan de gemeenteraad voorgelegd.
Afwegingscriteria strategische verwerving
Voordat tot strategische verwerving van gronden en I of opstallen overgegaan zal worden,
wordt er een afweging gemaakt waarbij de volgende criteria gelden.
a. Ruimtelijk en maatschappelijk belang: de strategische aankoop draagt bij aan de
beleidsmatige doelstellingen die zijn vastgesteld door de gemeenteraad, waaronder
naast inhoudelijke doelstellingen het tegengaan van ondermijning een extra
argument kan zijn;
b. Termijn: aan de voorziene exploitatieperiode is een expliciete termijn gesteld
waarbinnen de aan te kopen onroerende zaak/ onroerende zaken in ontwikkeling
gebracht kunnen worden;
c. Ontwikkelrisico: er is een inschatting gemaakt van het risico dat de voorziene
ontwikkeling vertraging oploopt, wijzigt of geen doorgang vindt;
d. Financieel risico: de financiële risico's zijn in beeld gebracht. Hierbij kan gedacht
worden aan bijvoorbeeld hogere plankosten door onvoorziene bodemsanering of
planologische beperkingen, en de financiële haalbaarheid.
Bij de bestuurlijke besluitvorming over de strategische verwerving in het college wordt
onderbouwd dat aan deze criteria wordt voldaan. De criteria zijn opgenomen in de Nota
Grondbeleid, paragraaf 4.2.
Strategische aankopen door het college worden onderbouwd en zo spoedig mogelijk na
verwerving verantwoord aan de raad aan de hand van vastgestelde afwegingscriteria.
Onroerende zaken met een aankoopbedrag van C250.000 en hoger worden standaard door twee
onafhankelijk deskundigen getaxeerd, voordat tot aankoop wordt overgegaan.

Taxaties
Bij aan- en verkopen van onroerende zaken door de gemeente wordt een onafhankelijk
deskundige ingeschakeld voor het taxeren van de onroerende zaak. Elke aankoop van de
gemeente is maatwerk, beïnvloed door onder meer de markt, de locatie, de wenselijke
ontwikkeling van de locatie, de mate van urgentie en belang voor de ruimtelijke of
maatschappelijke ontwikkeling. Voorgesteld wordt om maatwerk te leveren waarbij de
aan- of verkoopprijs wordt vastgesteld door een onafhankelijke taxateur.
In beginsel is het niet nodig om meer dan één taxatierapport op te vragen bij een
onafhankelijk deskundige. Echter in de praktijk komt het voor dat de andere partij op eigen
initiatief een taxatie laat maken, om zodoende sterker in de onderhandeling te staan. De
taxatiewaarde kan immers enigszins afwijken van de marktwaarde op dat moment.
Ook voor de gemeente kan het vanuit onderhandelingsmotieven aan de orde zijn dat
meerdere taxaties gedaan worden voor de aankoop van onroerende zaken.
Voorgesteld wordt om in geval van een aankoopbedrag van C250.000 en hoger standaard
een tweede taxatie van een andere onafhankelijk deskundige op te vragen, voordat tot
aankoop wordt overgegaan. Op deze wijze wordt het eventuele verschil tussen taxatie- en
marktwaarde gemarginaliseerd.
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4.3 Uitgifte I kostenverhaal
Kostenneutrale ontwikkeling
De gemeente Steenbergen zal zo optimaal mogelijk haar kosten verhalen. Primair zal dit via
de privaatrechtelijke weg gebeuren, door een anterieure overeenkomst te sluiten.
Secundair zal de gemeente het publiekrechtelijk spoor (een exploitatieplan) hanteren als
partijen anderszins niet tot overeenstemming komen. Tevens wordt bij nieuwe
ontwikkelingen een planschadeovereenkomst opgesteld op grond van de Wet ruimtelijke
ordening, zodat eventuele financiële planschade voor rekening komt van de
initiatiefnemer.
Verhuur gronden onder voorwaarden en marktconform
De gemeente kan besluiten tot verhuur van gronden, indien wenselijk is dat de gemeente
het eigendom behoudt om het gebruik te kunnen sturen. Dat is bijvoorbeeld het geval als
het gebruik slechts tijdelijk is, de verkoop van de grond resulteert in een ongewenste
versnippering van gemeentelijke eigendommen of dat aan het gebruik van de gronden een
algemeen belang is verbonden. De huurprijs zal afhankelijk van de beoogde functie
worden bepaald. Uitgangspunt daarbij is dat de huurprijs marktconform is.
Bij gronduitgifte gedifferentieerde waarderingsmethodes
De gemeente Steenbergen gebruikt voor de vaststelling van grondprijzen per
gebruiksfunctie een bepaalde grondprijsmethodiek. De grondprijs is immers mede
afhankelijk van de locatie en de te realiseren bestemming op de betreffende gronden. Met
betrekking tot de uitgifte van gronden en de uitgifteprijzen is hierom in de Nota
Grondbeleid per functie een waarderingsmethodiek bepaald.
Indien gewenst kan het college gemotiveerd afwijken van de uitgangspunten en
gehanteerde methodieken. De motivatie kan betrekking hebben op locatiegebonden
specifieke omstandigheden die een andere waarderingsmethode dan wel grondprijs
rechtvaardigen, of op de gewenste kwaliteit in projecten dat leidt tot een bijstelling van de
grondprijzen.
Het college stelt jaarlijks bij de begroting de grondprijzenbrief vast, waarin de grondprijzen
per functie tot stand komen conform de waarderingsmethodieken uit de Nota
Grondbeleid.
Reserve ruimtelijke ontwikkeling
Bij het aangaan van een overeenkomst over grondexploitatie vraagt het college op grond
van artikel 6.24 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bij ieder plan een bijdrage voor elke
uitgegeven vierkante meter grond. Deze bijdragen worden gestort in de Reserve ruimtelijke
ontwikkeling, en hoeven niet direct aangewend te worden voor het betreffende plangebied
waarvoor de gronden zijn uitgegeven maar kunnen ook voor andere gebieden aangewend
te worden. De middelen kunnen op basis van de door de raad vastgestelde Actualisatie
Structuurvisie Gemeente Steenbergen (12 febr. 2019) aangewend worden voor ruimtelijke
ontwikkelingen binnen de gemeente die in deze structuurvisie beschreven zijn. Met de
inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat dit bij ongewijzigd beleid over in de
Omgevingsvisie. De Reserve ruimtelijke ontwikkeling kan ingezet worden voor projecten
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met een gemeentebreed profijt, zoals bijvoorbeeld versterken cultuurhistorische waarden,
ontwikkeling ecologische verbindingszones, versterken groenstructuren bebouwde kom,
verbeteren toeristisch-recreatieve netwerk, en de bomenstructuur in het buitengebied.
De bijdrage bedraagt in 2021 C7,15 per vierkante meter uitgeefbare grond, en wordt
jaarlijks geïndexeerd. De bijdrage kan indien noodzakelijk gemotiveerd worden aangepast
door het college, zoals bepaald in de Structuurvisie. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand zijn
bij verkoop van gronden voor sociale woningbouw.
Voor windturbines is een aparte regeling opgenomen in de structuurvisie. Bij de realisatie
van windenergie wordt uitgegaan van een kwaliteitsverbetering van het landschap die
overeenkomst met een bijdrage van C15.000 per megawatt. De kwaliteitsverbetering kan in
of nabij het plangebied of elders in de gemeente worden gerealiseerd.
Voor de realisering van zonneparken is eveneens een aparte bijdrage vastgelegd in de
aanvullende structuurvisie Energie en Ruimte die is vastgesteld door de raad (8 juli 2020).
Voor een zonneveld wordt een eenmalige bijdrage ruimtelijke ontwikkeling gevraagd van
C1.500^ per MW aan opgesteld vermogen van zonnepanelen.
De Reserve ruimtelijke ontwikkeling heeft per 1 -1 -2021 een omvang van ca. C 43.615^ .
Omdat de besteding van de gelden in de Reserve ruimtelijke ontwikkeling niet zijn
gekoppeld aan het plangebied van herkomst, maken de middelen geen onderdeel uit van
de eventuele grondexploitatie.

5. Middelen
Bij de uitvoering van de Nota Grondbeleid wordt met betrekking tot kosten voor fysieke
voorzieningen en plankosten uitgegaan van een sluitend kostenverhaal, publiek- dan wel
privaatrechtelijk.

6. Risico's
In het geval dat er bij ruimtelijke plannen wordt gekozen voor actief grondbeleid, heeft dit
tot gevolg dat investeringen worden gedaan die gebonden zijn aan risico's. Deze risico's
kunnen leiden tot imagoschade, financiële schade en het niet behalen van de beoogde
doelstelling. De wijze waarop met risico's wordt omgegaan heeft een relatie met het
weerstandvermogen (zie ook de 'Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing',
actualisatie 2017) en verlies- en winstneming van de grondexploitaties.
Hoe de gemeente omgaat met de risico's, is beschreven in de Uitvoeringsnota Grondbeleid.
De volgende vormen van risico's worden bij het voeren van grondbeleid onderscheiden:
- Voorzienbare risico’s De jaarlijkse herzieningen van de grondexploitaties vormen een
onderdeel van de risicobeheersing. Deze herzieningen worden jaarlijks gerapporteerd in
de Jaarrekening. Daarbij wordt per complex een inzicht in de projectspecifieke risico's
gegeven. Deze exploitatierisico's worden zoveel mogelijk gekwantificeerd en afgedekt
binnen de betreffende grondexploitatie
- Onvoorzienbare risico's Voor onvoorzienbare risico's binnen de grondexploitatie wordt
enerzijds in de grondexploitatie een post 'onvoorzien' opgenomen. Deze post voorziet in
het afdekken van het eventueel hoger uitvallen van de ramingen voor het bouw- en
woonrijp maken.
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- Markt gerelateerde risico's Er zijn onvoorzienbare risico's die samenhangen met de
zogenaamde marktrisico's, zoals renterisico's, verwervingsrisico's, afzetrisico's en
dergelijke. Voor deze risico's dient een dekking buiten het financiële complex en de
grondexploitatie te bestaan. Deze dekking is het zogenaamde weerstandsvermogen
waarover de gemeente beschikt.

7. Communicatie/Aanpak
Op 18 januari zijn de hoofdlijnen van de in voorbereiding zijnde Nota Grondbeleid
toegelicht in het auditcommittee. Het vervolgproces is vooralsnog als volgt:
- 2 februari 2021: toelichting op Nota grondbeleid tijdens informatiebijeenkomst

-

gemeenteraad, in samenhang met de overige aan de orde zijnde onderwerpen:
ruimtelijke ontwikkeling, economische kracht en de Omgevingswet;
8 of 10 februari 2021: oordeelsvormend in de gemeenteraad;
25 februari 2021: vaststelling door de gemeenteraad.

8. Advies
1. De Nota Grondbeleid 2021 vaststellen;
waarmee besloten wordt dat:
a. de gemeente situationeel grondbeleid voert, dat ruimte laat voor maatwerk;
b. voor onroerende zaken met een aankoopbedrag van C250.000 of meer
standaard een tweede taxatie opgevraagd wordt bij een onafhankelijk
deskundige, voordat tot aankoop wordt overgegaan.
2. een raamkrediet van C1000.000,^ voor strategische verwerving ter beschikking
stellen aan het college, met inachtneming van de afwegingscriteria voor strategische
verwerving die opgenomen zijn in de Nota Grondbeleid 2021.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris,
.
de burgermeester,
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