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Gemeentefinanciën bij 
gebiedsontwikkeling



Inleiding



Gevecht om bouwgrond



Gemeenten lukt het niet locaties aan te wijzen

https://www.actiz.nl/claire-van-staaij-abn-amro-tekort-aan-seniorenwoningen-ook-
een-probleem-voor-de-zorgsector

urgentie woonzorgvisie niet

locaties bij voorzieningen duurder

gemeentes niet in staat grondbeleid af te stemmen 
op benodigde locaties & zelf geen grondbezit



Grondbeleid inzetten

De basis is goed:

En de maatschappelijke behoeften aanzienlijk:

Grondbeleid



Grondbeleid – Wat we nu doen

FACILITEREND

ACTIEF

Gemeente:
• Koopt grond
• Maakt grond technisch en 

juridisch bouwrijp
• Geeft grond uit
Derden:
• Kopen locatie o.b.v. beoogd 

programma
• Gaan ontwikkelen/bouwen

Derden:
• Kopen grond
• Maken grond technisch 

bouwrijp
• Gaan ontwikkelen/bouwen
Gemeente:
• Stuurt via publiekrechtelijke 

middelen
• Planologische medewerking



Grondbeleid – Wat we nu doen – Reactief conjunctuur



Grondbeleid – Wat we nu doen - Financieel

Is er sprake van een sluitende 
grondexploitatie?

Welk probleem lossen we op?
&

Wat mag het kosten?

▪ We zijn gefocust op de financiële haalbaarheid (=terugverdienen) en niet 
op wat de gebiedsontwikkeling maatschappelijk oplevert.

▪ De financiële haalbaarheid wordt vaak gebaseerd op 
grondexploitatiesaldo (en daarmee op beperkt deel financiële 
consequenties).



Verbeteren regie
door

Verbeteren inzet grondbeleid



Regie? Ja! maar door wie?

Hugo de Jonge, minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening:

"Het hernemen van regie betekent het 
herwinnen van de publieke ruimte op het 

vrije spel der krachten. Dat hernemen doen 
we om een eerlijker uitkomst mogelijk te 

maken van alle verdeelvraagstukken in het 
domein van volkshuisvesting en ruimtelijke 

ordening.

Coen van Rooyen, algemeen directeur bij 
WoningBouwersNL:

“Laten we voorop stellen: de schaarste waar we nu 
mee te maken hebben is niet het gevolg van een 

gebrek aan regie. Eerder het tegenovergestelde. Het 
komt rechtstreeks en volledig door een teveel aan 

verkeerde regie, door diverse lagen van de overheid 
en een (daardoor ontstaan) tekort aan 

marktwerking.”



Grondbeleid? Ja maar welke rol?



Kernpunten grondbeleid

Integrale afweging

Aanleiding 
ontwikkeling

Gewenste
impact

Rolkeuze
gemeente

Grond-
beleid

A

Zo goed mogelijk benoemen welke 
maatschappelijke ambitie er 

gerealiseerd zou moeten worden

B



Grondbeleid met afwegingskader impactanalyse

Investeringsbeslissing / Impactanalyse

Maatschappelijke 
Effecten

Financiële 
EffectenIntegrale afweging

Aanleiding 
ontwikkeling

Gewenste
impact

Rolkeuze
gemeente

Grond-
beleid

Integrale afweging

Aanleiding 
ontwikkeling

Gewenste
impact

Rolkeuze
gemeente

Grond-
beleidA



Grondbeleid met afwegingskader voorkeursrol

B



Wat vraagt dit van gemeenten die welwillend zijn?

• Gemeenten moeten hun (maatschappelijke) rol oppakken: Regie voeren op meest 
gewenste ontwikkelingen: 

• Grondbeleid pro-actief inzetten bij toekomst-/beleidsvisies; daar al kijken wat nodig is 
aan ontwikkelingen en strategisch handelen om ambities te kunnen realiseren (dus niet 
alleen reactief handelen op initiatieven van derden).

• Maatwerk welke rol gemeente beste past. Alle opties open houden. Ook letten op totaal 
beschikbare capaciteit.

• Gebiedsontwikkeling inzetten als middel brede welvaart te verhogen door goed 
inzichtelijk te maken welke aanleiding/behoefte er is.

• We moeten af van de beperkte en verkokerde financiële blik in gebiedsontwikkeling en 
politiek. Gebiedsontwikkeling opnemen in investeringsagenda gemeente.

• Ambtelijke capaciteit, middelen en kennis op niveau dat past bij uitdagingen.
• Eigen zaken op orde: duidelijke integrale afweging, vergunningverlening, sturen op 

oplossen knelpunten lopende trajecten, duidelijkheid, goede bedrijfsvoering.
• Ook regie bij faciliterende rol: zakelijkheid, voortgang bewaken, ingrijpen bij stagnering.



Hoe ziet verbeterde regie en inzet 
grondbeleid uit bij ontwikkelingen 

voor wonen en zorg?



Samenvattend: grondbeleid voor wonen en zorg

Integrale afweging

Aanleiding 
ontwikkeling

Gewenste
impact

Rolkeuze
gemeente

Grond-
beleid

• Locaties aanwijzen bij 
voorzieningen

• Zorgen voor haalbare 
integrale beoordeling 
(voorkom stapelen ambities)

• Regie voeren op 
ontwikkeling: door derden, 
samen, of door gemeente



Nog vragen overgebleven?



Korte pauze op het 
Kennisplein

Wisselmoment


