MAATSCHAPPELIJK GEDREVEN
GRONDBELEID is sturen op
maatschappelijke
waardecreatie

MAATSCHAPPELIJK GEDREVEN
GRONDBELEID is sturen op

maatschappelijke
waardecreatie

Je wilt een maatschappelijk gedreven grondbeleid
Een grondbeleid dat stuurt op je gemeentelijke doelen en -ambities. Je wilt niet
alleen financieel gedreven keuzes maken, maar juist sturen op maatschappelijke
waardecreatie. Dat binnen de organisatie helderheid schept over het afwegingskader,
en transparantie biedt naar de samenleving. Een grondbeleid dat initiatieven op
een heldere wijze faciliteert, maar ook houvast biedt als je een actievere houding wil
innemen op de grondmarkt. Je doel is om maatschappelijke opgaven te realiseren en
een duurzame leefomgeving na te streven.
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AFWEGINGSKADER
Urgentie

Regie

Rendement

• Ambities
• Beleidsdoelstellingen

• Marktfalen
• Posities

• Financieel
• Maatschappelijk

Wij zijn er om te helpen
Grondbeleid is een middel om ambities met ruimtelijke impact te verwezenlijken.
Het is geen doel op zich. Wij helpen je het grondbeleid vorm te geven door de keuzes
inzichtelijk te maken. We stellen niet alleen een nota grondbeleid op, maar vooral
ook een afwegingskader op weg naar een passende grondstrategie. Zo verbinden we
beleid met uitvoering. We laten je zien hoe je maatschappelijke waarde prioriteert en
krachtig stuurt op de belangrijkste maatschappelijke opgaven die in jouw gemeente
spelen. Door duidelijk te zijn over de doelen die je wilt bereiken en de middelen die
je gebruikt, zorg je voor draagvlak bij bewoners en andere partijen om zo uiteindelijk
samen te werken aan de opgaven in je gemeente.
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Onze kwaliteiten
Wij hebben veel ervaring met verschillende vormen van grondbeleid
én doen regelmatig onderzoek. Hierbij hanteren we altijd een helder
afwegingskader, zodat voor iedereen duidelijk is op basis van welke
aspecten je keuzes maakt.
Voer je actief grondbeleid en koop je gronden aan, ga je samenwerken
of wil je vooral de markt faciliteren? Hoe urgent is de ruimtelijke
ontwikkeling? Is gemeentelijke regie noodzakelijk? Ben je
risicodragend of wil je vooral risico’s delen? En welke instrumenten wil
en kan je inzetten? Wij helpen je graag bij dit afwegingsproces.
In de uitvoeringsfase helpen we je met een passende grond- en
ontwikkelstrategie. Dit kan per locatie verschillen én is afhankelijk
van verschillende maatschappelijke opgaven. Woningbouw,
voorzieningen, maar ook de energietransitie. Zo denken wij dat
grondbeleid een belangrijke bouwsteen gaat worden voor de
uitvoeringsstrategie van de zogenaamde Regionale Energiestrategie
(RES). De ruimtelijke impact in het buitengebied is namelijk
aanzienlijk. Wij zijn betrokken bij ruim de helft van de RES-regio’s en
kunnen de vertaalslag maken van ambitie naar project.
Kortom, samen creëren we de meest waardevolle route naar een
duurzame samenleving.

VERSCHILLENDE SOORTEN
instrumenten

Gronduitgifte

Voorkeursrechten
Strategische
aankopen
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Minnelijke
verwerving
Kostenverhaal
Omgevingswet

Kostenverhaal
Wro

Onteigening

WE KENNEN JE POSITIE en weten hoe

die steeds verandert
Ambities prioriteren

hebben. Bij dit type gebiedsontwikkeling

De leefomgeving verandert en

gaat ook het gemeentelijk kostenverhaal

gemeenten staan voor steeds complexere

op onderdelen veranderen. Een integraal

uitdagingen. Ambities stapelen zich

grondbeleid zorgt voor de mogelijkheid

op en de huidige ruimtelijke opgaven

om gestelde ambities daadwerkelijk waar

vragen de nodige aandacht. Zorgen voor

te maken.

voldoende betaalbare woningen op korte
termijn, zonder een overschot te creëren

De afwegingen specifiek maken

op de lange termijn. Daarnaast brengt

Iedere gemeente kent specifieke

de energietransitie uitdagingen met zich

ruimtelijke opgaven. Er bestaat

mee. Dit is onlosmakelijk verbonden met

geen algemene handleiding om het

een circulaire economie, het reduceren

grondbeleid te voeren. Voorbeelden

van de CO2-uitstoot en het produceren

van specifieke opgaven met ruimtelijke

van groene energie. Een duidelijke

impact zijn het herbestemmen van

prioritering van ambities is meer dan

vrijgekomen gemeentelijk vastgoed, een

ooit nodig om het gevecht om de ruimte

binnenstedelijke verdichtingsopgave, of

te kunnen begeleiden én te kunnen

de versterking van de lokale economie

sturen op waardecreatie.

en leefbaarheid. Lokaal grondbeleid
is daarom maatwerk. Een gedegen

De vertaling naar projectniveau

motivatie is onmisbaar. Hierbij kan

Een duidelijke leidraad of handleiding

een helder afwegingskader nuttig

biedt de uitkomst om het beleid zo

zijn. Het vigerend grondbeleid van

efficiënt en effectief mogelijk uit te

gemeenten kan vertrekpunt zijn voor

voeren. De uitvoeringsstappen zijn

het toekomstige beleid. Veel bestaande

vaak niet helder genoeg, waardoor op

beleidsnota’s zijn crisisproducten en

projectniveau niet optimaal op waarde

lang niet altijd meer toereikend voor de

kan worden gestuurd. De aankomende

nieuwe opgaven. Het is daarom tijd het

Omgevingswet en Aanvullingswet

huidig grondbeleid tegen het licht te

Grondeigendom biedt ruimte voor

houden.

organische gebiedsontwikkeling waar
stakeholders nog weinig ervaring mee
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HOE HET PROCES
eruit ziet

We hanteren drie processtappen.

STAP
1:
INVENTARISEREN

WE INVENTARISEREN

de ambities en opgaven
We inventariseren de ambities en ruimtelijke opgaven binnen de
gemeente, allereerst door relevante beleidsprogramma’s en -visies
goed te bestuderen. Nieuwe actuele opgaven met ruimtelijke
impact, zoals de energietransitie, worden specifiek belicht. En
door samenwerking met de interne stakeholders bepalen we de
koers van het grondbeleid aan de hand van een aantal leidende
principes. Door deze samenwerking creëren we draagvlak binnen
de gemeente voor het te voeren grondbeleid.

STAP
2:
ONTWIKKELEN

WE ONTWIKKELEN

beleidskaders en grondstrategieën
We werken de mogelijke grondbeleidskeuzes en afwegingen nader
uit. Hierbij houden we rekening met de verschillende locaties
en omstandigheden binnen de betreffende gemeente. Met het
college van B&W en de gemeenteraad toetsen we de keuzes aan
de leidende principes, maar ook aan het afwegingskader. Met de
feedback scherpen we de kaders en strategieën verder aan.
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STAP 3:
ONTWERPEN

WE ONTWERPEN een nota grondbeleid
Met de contouren van de beleidskaders en strategieën stellen
we de nota grondbeleid gezamenlijk op. Na afstemming
met verschillende interne stakeholders worden de stukken
gereedgemaakt voor besluitvorming. Ook ondersteunen wij
bij de besluitvorming middels presentaties of beantwoording
van raadsvragen. Door het interne draagvlak en de hoge
hanteerbaarheid is het resulterende grondbeleid daadkrachtig
en effectief.

Dit zijn de stappen die wij zetten om te komen tot een
maatschappelijk gedreven grondbeleid.
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VOORBEELD

GRONDBELEID

GEMEENTE

De gemeente Leusden wilde een nieuwe

De gemeente West Betuwe had behoefte

nota grondbeleid. Een nieuwe nota

aan herijking en uniformering van haar

waar maatschappelijke uitdagingen,

grondbeleid. Dit werd ingegeven door

zoals de energietransitie, een plek

de fusie van de voormalige gemeenten

kregen. Om tot een grondbeleidsnota

Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen

te komen betrekken wij iedereen bij

tot de nieuwe gemeente West Betuwe per

de gemeente. Door een aantal sessies

1 januari 2019. Over Morgen verzorgde

te houden met de gemeenteraad, het

de procesbegeleiding en het schrijven

college van B&W en beleidsmedewerkers

van de nieuwe Nota Grondbeleid. De

wist de gemeente hoe ze haar

gemeente kiest voor “opgavegericht

grondbeleid wilde vormgeven,

grondbeleid”. De gemeente zal per

namelijk opgavegericht, slagvaardig en

situatie afwegen welke grondbeleidsvorm

samenwerkend. Dit betekent concreet

wenselijk is. Dit betekent dat de rol van

dat de gemeente per situatie zal afwegen

de gemeente per opgave of samenstel van

welke grondbeleidsvorm geschikt

opgaven en per locatie kan verschillen:

is bij de belangen van de gemeente,

actief, faciliteren of samenwerkend. De

marktpartijen en de samenleving. De

uiteindelijke grondbeleidskeuze voor

rol van de gemeente kan daardoor per

een specifieke locatie is het resultante

locatie verschillen.

van een afwegingsproces waarbij

Leusden

West Betuwe

de bouwstenen urgentie, regie en
rendement leidend zijn.
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“

Maak niet alleen financieel
gedreven keuzes, maar stuur ook op
maatschappelijke waardecreatie”
Neem voor meer informatie contact op met:
Ferdinand Michiels
ferdinand.michiels@overmorgen.nl
+31 6 58 96 06 09
Maurits Materman
maurits.materman@overmorgen.nl
+31 6 46 13 42 92

Over Morgen
Kleine Koppel 26
3812 PH Amersfoort
www.overmorgen.nl

