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1. INLEIDING 

1.1 Waarom een nieuwe Nota grondbeleid? 
De gemeenteraad is volgens de financiële verordening artikel 212 van de gemeentewet verplicht om 
eens in de vier jaar het grondbeleid vast te stellen. De huidige 'Nota grondbeleid' dateert van 
november 2013. Met de vaststelling van deze nota voldoet de gemeenteraad aan zijn verplichting. De 
nota beperkt zich tot de hoofdlijnen van het beleid. Het is niet de bedoeling om gedetailleerde 
regelingen of uitwerkingen hierin op te nemen. 

1.2 Wat is grondbeleid? 
Grondbeleid is geen beleid dat op zichzelf staat. We zetten het in als instrument om beleidsdoelen te 
realiseren. Deze beleidsdoelen bestrijken een breed scala. Het gaat hierbij om doelstellingen uit onze 
begrotingsprogramma's Wonen en Leven. 

Grondbeleid is ook een speelveld waar publiekrecht en privaatrecht samenkomen. Met grondbeleid 
willen we sturing geven. Het gewenste stimuleren en het ongewenste tegengaan. 
In deze nota richten we ons op: 
> het formuleren van kaders en speerpunten en het benoemen van uitgangspunten van het 

gemeentelijk grondbeleid; 
> het beschrijven van de gemeentelijke ambitie en wat ons streven is; 
> de positie en afbakening van het grondbeleid en de rolverdeling binnen het speelveld zowel 

intern (binnen de gemeente) als extern. 

1.3 Doelstellingen grondbeleid 
Grondbeleid is het direct en indirect bijdragen aan een evenwichtige en duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling. We zetten daarbij financiële en juridische instrumenten in. Het grondbeleid is een 
middel om bestuurlijke doelen te realiseren. We zetten de verschillende hulpmiddelen in om deze 
bestuurlijke doelen op het gebied van de ruimtelijke ordening te realiseren. Voorbeelden van deze 
hulpmiddelen het voorkeursrecht gemeenten, onteigening, kostenverhaal volgens de Wet ruimtelijke 
ordening enzovoort. 
De hoofddoelstellingen van het grondbeleid formuleren we als volgt: 
> met de inzet van juridische en financiële instrumenten het realiseren van het door de 

gemeenteraad geformuleerde ruimtelijke beleid (in visies en plannen); 
> invloed uitoefenen op de soort en de kwaliteit van het ruimtegebruik; 
> het bepalen van gemeentelijke strategieën voor locatieontwikkelingen; 
> het genereren van financiële middelen en kostenverhaal bij particulierenl/ ontwikkelaars voor de 

dekking van de gemeentelijke investeringen in ruimtelijke ontwikkelingen; 
> een rechtmatige verdeling van kosten en baten; 
> transparantie aanbrengen in het gemeentelijk handelen bij grondexploitaties, voor de eigen 

organisatie en voor externen. 

'Alle kosten die de overheid maakt om het bouwen van een of meer woningen of bedrijfsgebouwen door een 
particulier of ontwikkelaar mogelijk te maken, moeten op grond van de grondexploitatiewet (WRO) op de 
aanvrager worden verhaald. 
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In deze nota beschrijven we op welke wijze en met welke instrumenten we op adequate en 
efficiënte wijze tot ontwikkelingen komen. De nota geeft inzicht in de relatie tussen de 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bevoegdheden van de gemeente op het gebied van 
grondbeleid. Ook vormt zij het kader voor het uitvoeren van grondexploitaties. Na vaststelling 
van de nota grondbeleid leggen we in de paragraaf grondbeleid van de begroting, kadernota en de 
jaarrekening een goede koppeling met de wijze waarop we het grondbeleid uitvoeren aan de hand 
van de gestelde beleidskaders. Deze paragraaf grondbeleid is verplicht volgens het Besluit Begroting 
en Verantwoording (BBV). 

1.4 Terugblik over de afgelopen periode 
In de afgelopen jaren waren de gevolgen van economische crisis in de vastgoedmarkt nog goed 
merkbaar. De woningbouwmarkt stagneerde en het landelijk overaanbod aan bedrijf- en 
kantoorlocaties werd pijnlijk zichtbaar. Veel gemeenten waren gedwongen het beleid aan te passen 
en de grondvoorraad te saneren. Het laatste jaar herstelde de economie. In de woningmarkt blijft het 
aanbod achter op de vraag. Dit leidt tot een hoge vraagprijs. Ook de woningproductie blijft achter. 

In regionaal verband maakten we afspraken over het beleid voor woningbouw, bedrijven, kantoren 
en detailhandel. In de woningmarkt is de bestaande woningvoorraad leidend en nieuwbouw is 
afgestemd op de vraag. Demografische ontwikkelingen en gewijzigde woonvoorkeuren zijn daarbij 
belangrijk. 

In de periode 2014-2018 wijzigde de wet- en regelgeving. Een tendens is 'meer privaatrecht, minder 
publiekrecht'. Een voorbeeld is de 'Wet Markt en Overheid'. Overheidsondernemingen zijn vanaf 
1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (= Wet modernisering 
vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen). Ook het 'Besluit Begroting e. n 
Verantwoording' (BBV) is aangepast. 

Beleidsuitgangspunt(en) 
1. Grondbeleid is geen doel op zich maar een middel om ruimtelijk beleid op een doeltreffende en 

doelmatige wijze te realiseren. 
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2. 	BELEIDSKADERS GRONDBELEID 
Niet alleen de gemeente bepaalt de kaders voor het grondbeleid. Een veelvoud aan regels wordt 'van 
hogerhand' ingevuld. Denk aan regelgeving vanuit Europa, de centrale overheid, maar ook 
provinciaal beleid en soms ook regionaal op niveau. 

2.1 Europese regelgeving 
De Europese regelgeving op het gebied van staatssteun, aanbesteding en transparantie is steeds 
belangrijker geworden. Zo kan het niet voldoen aan Europese aanbestedingsregels ingrijpende 
(financiële) gevolgen of sancties tot gevolg hebben. Soms zijn er ook nieuwe ontwikkelingen die op 
aansturing of na initiatief vanuit 'Europa' op de gemeenten afkomen. Een voorbeeld is de recente 
invoering van de vennootschapsbelasting voor activiteiten waar de gemeente concurreert met 
marktpartijen. De Europese regelgeving treedt bij de uitvoering van het grondbeleid vooral op bij 
aankoop- en verkooptransacties met bedrijven en bij de aanbestedingen voor bouw- en woonrijp 
maken. 

Staatssteun: 
Gebiedsontwikkeling is een beleidsterrein waar decentrale overheden met staatssteun te maken 
kunnen krijgen. 
Met de vaststelling van de Mededeling van de Commissie over het begrip "staatssteun" in de zin van 
artikel 107, lid 1, VWEU ("Mededeling Staatssteun") op 18 mei 2016 is de Mededeling van de 
Commissie betreffende staatssteunelementen bij verkoop van gronden en gebouwen door openbare 
instanties ("Mededeling Grondtransacties") vervallen. 

Mededeling Grondtransacties 
In de vervallen Mededeling Grondtransacties zijn twee procedures opgenomen waarmee staatssteun 
uitgesloten zou zijn bij verkoop van vastgoed door (decentrale) overheden: 

via een onvoorwaardelijke biedprocedure én 
met een voorafgaand aan de onderhandelingen door een onafhankelijk taxateur opgemaakt 
taxatierapport. 

Mededeling Staatssteun 
In de Mededeling Staatssteun2  kregen Grondtransacties en gebiedsontwikkeling geen aparte plaats. 
De Mededeling geeft een verduidelijking van een aantal belangrijke begrippen uit het artikel over 
Staatssteun: 
Artikel 107 lid 1 VWEU3  definieert staatssteun als 'steunmaatregelen van de staten of in welke 
vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde 
ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, voor zover deze steun het 
handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt.' 
Uitgangspunt is marktconformiteit. Onder de nieuwe Mededeling moeten vastgoedtransacties, om te 
bepalen of deze al dan niet marktconform tot stand komen, worden getoetst aan het beginsel van 
een marktdeelnemer in de markteconomie (MEO-beginsel). Dit beginsel houdt in dat indien een 
overheid handelt zoals een particuliere marktdeelnemer zou doen, er geen sprake is van een 
steunmaatregel in de zin van artikel 107 lid 1 VWEU. Het publieke belang mag daarbij geen rol 
spelen. De gemeente moet daarom borgen dat de waardebepaling van de grond en/of de gebouwen 

2  Mededeling van de Commissie over het begrip 'staatssteun' in de zin van artikel 107, lid 1 VWEU, (2016/C 262/01) 

3 Verdrag over de werking van de Europese Unie (VWEU), ook wel het "Werkingsverdrag genoemd 
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die de gemeente wenst te (ver)kopen, voldoet aan de eisen die de Mededeling Staatssteun stelt over 
marktconformiteit. 

De Mededeling Staatssteun geeft vier methoden om marktconformiteit aan te tonen 
a. transacties op voet van gelijkheid (pari passu); 
b. aan- en verkoop via aanbestedings- of biedprocedure; 
c. benchmarking; 
d. andere waarderingsmethoden. 

Niet elke waarderingsmethode kan in elke situatie worden gebruikt. Het hangt van de 
omstandigheden af of een bepaalde methode toepasbaar is. Verwachting is dat in de praktijk vooral 
de methode b., c. en d. aan de orde zullen zijn. Onder d. lijkt de taxatie als waarderingmethode nog 
te voldoen, maar aanvullende onderzoek kan nodig zijn. 

Inkoop en aanbesteding: 
Uitgangspunt van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid is dat wanneer de Europese 
regels van toepassing zijn we deze uitvoeren. 

2.2 Landelijke regelgeving 
Een aantal wetten hebben een nauwe relatie met het grondbeleid. De voornaamste wetten noemen 
we hierna. We lichten daarbij de relatie tot het grondbeleid kort toe. 

> Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
Artikel 6.4 van de Wro verplicht gemeenten tot kostenverhaal bij particuliere 
grondexploitatie. 
De wet onderscheidt twee sporen, een privaatrechtelijk (overeenkomst) of publiekrechtelijk 
spoor (exploitatieplan). In hoofdstuk 3 lichten we de aspecten van het kostenverhaal 
uitgebreider toe. 

> Onteigeningswet: 
Bij grondverwerving staat aankoop langs minnelijke weg voorop. De Onteigeningswet is in 
dit geval een stok achter de deur in die situaties dat overleg niet tot overeenstemming leidt. 
Uitgangspunt is dat de gemeente terughoudend is met het toepassen van deze wet. 

> Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) 
De intentie van deze wet is om overheden een betere positie te geven op de grondmarkt. De 
wet geeft gemeenten een voorkeursrecht bij verkoop van onroerend goed De eigenaar moet 
dit onroerend goed als eerste aan de gemeente aanbieden. De vestiging van het 
voorkeursrecht is verder gebonden aan procedureregels en termijnen. De eigenaar heeft 
echter geen verplichting tot verkoop. Een aankoop kan via de Wvg door gemeenten dus 
niet worden afgedwongen. Bovendien volgt er bij een verkoop door de eigenaar een 
proces van onderhandeling dat niet altijd tot overeenstemming hoeft te leiden. 

> Wet begroting en verantwoording 
Deze wet bevat onder meer regels over de afbakening, definiëring en verslagleggingsregels 
rondom grondexploitaties. Naar aanleiding van de forse afboekingen van gemeenten op 
grondposities de afgelopen jaren, de wens van meer transparantie en de aankomende 
Omgevingswet zijn de regels kritisch onder de loep genomen. Dit heeft geleid tot een 
aanscherping en wijziging van de regels in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording 
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provincies en gemeenten). Verderop in hoofdstuk 5 bij grondexploitaties lichten we de 
(gewijzigde) regels van het BBV uitgebreider toe. 

• Aanbestedingswet 
De geldende Aanbestedingswet is in 2016 gewijzigd. Deze wet past de Europese regels zo 
goed mogelijk toe op de Nederlandse situatie. Voor werken zijn de spelregels verder uitwerkt 
in het Aanbestedingsreglement Werken 2016. Op alle aanbestedingen is de Gids 
Proportionaliteit van toepassing. 

• Wet Markt en Overheid (Wet M&O) 
Overheden verrichten over het algemeen publiekrechtelijke taken. Soms verrichten 
overheidsbedrijven economische activiteiten die concurreren met bedrijven. Dit kan leiden 
tot oneerlijke concurrentie daar waar de overheden vanuit hun publieke functie 
concurrentievoordelen hebben. Om concurrentievervalsing te voorkomen, moeten 
overheden zich aan gedragsregels houden. Deze staan in de Wet M&O, die onderdeel is van 
de Mededingingswet. 

> Wet modernisering vennootschapsbelasting (= Vpb) overheidsondernemingen 
Deze wet is per 1 januari 2016 ingevoerd. Met de invoering van de 
vennootschapsbelastingplicht (Vpb-plicht) voor overheidsondernemingen krijgen gemeenten, 
provincies en waterschappen (lokale overheden) te maken met het feit dat ze mogelijk voor 
een deel van hun activiteiten belastingplichtig worden voor de vennootschapsbelasting 
(Vpb). Deze wet is onder druk van de Europese Commissie tot stand gekomen. Europese 
regels schrijven namelijk voor dat voor de heffing van vennootschapsbelasting 
overheidsondernemingen niet anders behandeld mogen worden dan private 
ondernemingen. De Europese Commissie kwalificeerde de vrijstelling voor de 
vennootschapsbelasting, zoals die gold tot en met 31 december 2015, als staatssteun die 
leidde tot verstoring van concurrentieverhoudingen. 

> Omgevingswet 
De parlementaire behandeling van de Omgevingswet is afgerond. De behandeling van de 
verplichte Algemene maatregelen van Bestuur en Invoeringswet is gestart. Naar verwachting 
treedt de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking. Het hoofddoel van de wet is om de 
gebiedsgerichte onderdelen van de huidige wetten te integreren in één wet met één 
samenhangend stelsel van planning, procedures en besluitvorming. Hieronder vallen 
onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en 
natuur. Het is de bedoeling om op termijn ook de landelijke regels voor het grondbeleid aan 
deze wet toe te voegen. De Minister heeft aanvullingswetten in voorbereiding. 
De Omgevingswet kent vier verbeterdoelen: 
1. vergroten van inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak; 
2. vergroten van samenhangende benadering van beleid, besluitvorming en regelgeving; 
3. meer bestuurlijke afwegingsruimte; 
4. versnellen en verbeteren van besluitvorming. 
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2.3 Provinciaal, regionaal en lokaal beleid 
Behalve de hiervoor genoemde landelijke regelgeving zijn er ook provinciale, regionale en 
gemeentelijke beleidskaders die richting geven aan het grondbeleid. Deze beleidskaders geven ook 
invulling en sturing aan het grondbeleid. 

> Provinciaal 
Op Brabants niveau zijn er beleidsregels ruimte, milieu, natuur en water. De Structuurvisie 
Noord-Brabant is van kracht. Deze beleidsregeis zijn verder uitgewerkt in de 'Verordening 
ruimte Noord-Brabant'. Daarbij geeft de provincie kaders aan. De gemeente maakt 
afspraken over hoe we die kaders in de regio of in de eigen gemeente invullen. 
Onderwerpen van bijzonder provinciaal belang zijn opgenomen in deze 'Verordening 
ruimte provincie Noord-Brabant'. Het gaat bijvoorbeeld om woningbouw, 
bedrijventerreinen, windmolens, natuurgebieden en intensieve veehouderijen. 
Gemeentelijke bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen mogen niet in strijd zijn 
met de regels in de verordening. 

> Regionaal 

• Regionale woningbouwafspraken. Het aanbod aan bestaande woningen is niet 
voldoende om de vraag en de groei van het aantal huishoudens op te vangen. Tot 2030 is 
nog steeds nieuwbouw nodig. Etten-Leur kan hierin voorzien. In de jaren 2017 tot en met 
2027 bouwen we volgens afspraken met de provincie en de regio nog ongeveer 2.200 
nieuwe woningen. Binnen de subregio Breda maken we afspraken over de kwalitatieve 
invulling van de nieuwbouw. Uitgangspunt is bouwen voor de vraag aanvullend op het 
aanbod in de bestaande woningvoorraad. 

• Regionale visie bedrijventerreinen 
De provincie Noord-Brabant wil samen met gemeenten naar vitale werklocaties. Zij 
hanteert het motto 'Van meer naar anders'. Het aanbod aan werklocaties moet voldoen 
aan de nieuwste eisen van bedrijven en de vraag van vandaag en morgen. Binnen de regio 
West-Brabant ligt het accent op kansen voor de moderne maakindustrie (maintenance en 
biobased-industry) en de logistiek. In de totale provincie zijn er veel leegstaande panden 
en direct beschikbare bedrijfskavels. De komende tien jaar kan dit aanbod voor een groot 
deel in de vraag voorzien. Wel sluit het aanbod niet altijd aan bij de vraag (bijvoorbeeld: 
nieuwe grotere kavels zijn nodig voor logistiek en transport). Beperkt uitbreiden van het 
aanbod blijft soms nodig. De verwachting is dat na 2026 de vraag volledig op bestaande 
bedrijventerreinen kan worden opgevangen. 

• Regionale kantorenvisie 
In de kantorenmarkt is herstel in de balans nodig. Binnen deze markt is er eveneens 
sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod. Regionaal zijn afspraken gemaakt om 
deze mismatch op te heffen. 

> Gemeentelijk (lokaal) 
Ook op gemeentelijk niveau zijn er beleidsnota's die de richting en inhoud van het 
gemeentelijk grondbeleid mede bepalen. Voorbeelden van gemeentelijke nota's of 
beleidsregels die raakvlakken hebben met deze Nota Grondbeleid zijn: 
• Structuurvisie-Plus 2020 (vastgesteld in 2005). Hierin zijn de hoofdlijnen van het 

(toekomstig) ruimtelijk beleid neergelegd 
• Bestemmingsplannen 
• Beleidskader 2014-2018 

8 



• Gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid 
• Woonvisie /Uitwerkingsprogramma wonen 
• Masterplan, visie op wijkontwikkeling 
• Beleidskader reserves en voorzieningen 
• Nota weerstandsvermogen & risicomanagement 
• Groenbeleidsplan 
• Onderhoud van de openbare ruimte 'beheren op niveau' 
• Milieuvisie 
• Gemeentelijk Verkeer en vervoerplan 

In opdracht van de gemeenteraad bereiden we een omgevingsvisie voor. De omgevingsvisie is een 
bestuurlijk document waarin we alle onderdelen voor het fysiek domein integraal meenemen. Dit 
document vervangt niet alleen een structuurvisie maar ook andere beleidsdocumenten op het 
gebied van onder andere wonen, werken, infrastructuur, natuur, landschap, milieu en erfgoed. Het 
doel is om 1 januari 2020 over een omgevingsvisie te beschikken. Voor de uitvoering komen er 
programma's. Zodra we beschikken over deze documenten, passen we het grondbeleid hierop aan. 

Beleidsuitgangspunt(en): 
2. Bij aan- en verkoop en/of aanbesteding van leveringen, diensten en werken nemen we de 

regels van het (Europees) aanbestedingsrecht en gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid 
in acht. 
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3. VORMEN VAN GRONDBELEID 
Bij de vaststelling van de Structuurvisie Plus in 2005 en de nota's grondbeleid 2005, 2009 en 2013 
kozen we binnen de gemeente Etten-Leur voor een actief grondbeleid bij buitenstedelijke locaties en 
bij binnenstedelijke locaties voor een faciliterend ontwikkelbeleid. Bij de binnenstedelijke locaties is 
ruimte voor een actief ontwikkelbeleid op van te voren vastgelegde strategische locaties. 

3.1 Verschillende vormen van grondbeleid 
De gemeente geeft op verschillende manieren vorm aan het grondbeleid. Daarbij maken we 
onderscheid in actief- en faciliterend grondbeleid. Het onderscheid tussen deze twee vormen van 
grondbeleid wordt bepaald door wie eigenaar is en daaraan gekoppeld de mate van gemeentelijke 
bemoeienis bij grondtransacties en grondontwikkeling. In het overzicht hierna brengen we beide 
traditionele vormen van grondbeleid en de strategische overwegingen die aan het beleid ten 
grondslag liggen schematisch in beeld: 

Actief grondbeleid Passief /faciliterend grondbeleid 
De sturing en (financiële) risico's zijn 
maximaal voor de gemeente. 

De ontwikkeling wordt in zijn geheel overgelaten aan de 
markt. 

Afweging 
maximale sturing op alle facetten 
door de gemeente. 

- 	inkomsten komen volledig ten 
gunste van de gemeente. 

Afweging 
- 	De gemeente faciliteert en schept het (planologisch) 

kader om het plan te kunnen realiseren. 

Risico's 
- 

	

	maximaal (financieel) risico voor de 
gemeente. 

Risico's 
- 	De gemeente heeft minder grip op het totale 

eindresultaat. Zij kan alleen publiekrechtelijke 
bevoegdheden hanteren. En heeft daardoor minder 
grip op het woningbouwprogramma, de kwaliteit van 
de woningen en de inrichting van het openbaar 
gebied. 

- 	Bij een adequaat kostenverhaal loopt de gemeente 
weinig financieel risico. 

Voorwaarden 
- 	de gemeente moet eigenaar zijn 

van de te ontwikkelen gronden. 
- 	De gemeente voert de benodigde 

werkzaamheden uit. 

Voorwaarden 
- 	In een anterieure overeenkomst worden vooraf 

afspraken over de realisatie van bouwprojecten door 
derden vastgelegd. Hier is sprake van een 
privaatrechtelijke overeenkomst. 

- 	Als er geen overeenstemming wordt bereikt moeten 
we de kosten verhalen via een exploitatieplan. De 
bijdrage moet dan betaald worden bij de 
omgevingsvergunning. 

Beschikbare instrumenten 
- 	Verwerving (actief) 
- 	Wet voorkeursrecht Gemeenten 
- 	Onteigening 
- 	Bouw- en woonrijp maken 
- 	Gronduitgifte (bepalen prijs en 

voorwaarden) 

Beschikbare instrumenten 
- 	Ruimtelijk instrumentarium 

(bestemmingsplan/omgevingsvergunning) 
- 	(Bouw)regelgeving 
- 	Kostenverhaal en afspraken via anterieure 

overeenkomst (privaat-rechtelijk); 
- 	Kostenverhaal via Exploitatieplan (publiekrechtelijk) 
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3.2 Actief grondbeleid 
Actief grondbeleid wordt vaak in verband gebracht met slechts één onderdeel van het 
grondbeleid namelijk het verwervingsbeleid. Maar het gaat veel verder dan het verwerven van 
gronden. Het geeft richting aan de te (her)ontwikkelen locaties om daarmee een zo hoog 
mogelijke score te bereiken voor de gemeentelijk gestelde doelen op het gebied van wonen, 
werken, sociaal maatschappelijke voorzieningen, verkeer, landelijk gebied, recreatie & toerisme 
en duurzaamheid. Doelstelling is verder om alle productiekosten in beginsel in de uitgifteprijs 
door te berekenen. Het sluitstuk van actief grondbeleid vormt de uitgifte van gronden. 

> Regie 
Bij actief grondbeleid is de sturing door de gemeente maximaal. Regie heeft in dit geval 
alles te maken met betrokkenheid bij het eindresultaat en de mogelijkheden het proces 
daarin aan te sturen. Vooraf moet de gemeente bepalen of er behoefte is aan een sterke 
sturing om het eindresultaat te behalen. Bij deze overweging betrekken we ook de positie en 
rol van andere stakeholders. 

> Verwervingen 
Bij een actief grondbeleid verwerft de gemeente zelf gronden. Instrumenten die de 
gemeente hierbij kan gebruiken zijn: 
• minnelijke grondverwerving 

Uitgangspunt van het verwervingsbeleid is dat we gronden langs minnelijke weg 
verwerven. Hierbij treedt de gemeente met de grondeigenaar in onderhandeling met het 
streven om op vrijwillige basis tot een koopovereenkomst te komen. Ook grondruil is een 
vorm van minnelijke verwerving. Indien langs minnelijke weg geen overeenstemming 
wordt bereikt kunnen we andere instrumenten aanvullend inzetten. 

• gemeentelijk voorkeursrecht 
De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) biedt gemeenten de mogelijkheid een 
voorrangspositie te verkrijgen bij verwerving van gronden of opstallen in een gebied waar 
ruimtelijke ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Wanneer er door middel van een besluit is 
bepaald dat op een deel of het gehele perceel een voorkeursrecht is gelegd, dan dient de 
grondeigenaar de grond bij verkoop eerst aan te bieden bij de overheid. Dit betekent niet 
dat de grondeigenaar op dat moment verplicht is te verkopen. Van belang is dat er bij 
toepassing van de Wvg alsnog onderhandelingen moeten plaatsvinden. Het is niet bij 
voorbaat gezegd dat dit tot een akkoord en verwerving leidt. 

• Onteigening 
De Onteigeningswet is een stok achter de deur in die situaties dat overleg niet tot 
overeenstemming leidt. Uitgangspunt is dat de gemeente terughoudendheid is bij het 
toepassen van deze wet. 

> Risico's 
De recente crisis heeft het belang nog eens aangetoond om vooraf veel aandacht te besteden 
aan risico's. Een risicoafweging hangt samen met de gehanteerde veronderstellingen rondom 
programma, kosten, opbrengsten en fasering. Uitgangspunt is dat naarmate de uitvoering 
verder is gevorderd de risico's kleiner zullen zijn. Een gemeente maakt hierin haar eigen 
keuzes. Basis is dat we uitgegaan van realistische en actuele ramingen. Wanneer het over 
risico's bij grondexploitaties gaat, kunnen we vier soorten risico's onderscheiden: 
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• Waarderingsrisico's: het risico dat aangekochte gronden niet voor de verwervingsprijs in 
de exploitatie kan worden ingebracht en het risico van rentelasten op deze gronden. 

• Marktrisico's: risico's met betrekking tot uitvoeringskosten, afzetrisico's en economische 
uitvoerbaarheid. 

• Organisatierisico's: de vergoeding voor de inzet van personeel. Deze risico's zijn in grote 
lijnen te sturen. Denk daarbij aan risico's gekoppeld aan de (interne) organisatie en de 
kosten van voorbereiding en toezicht. 

• Contractrisico's: tijdens de looptijd van een contract kunnen altijd onvoorziene zaken 
optreden en kunnen er interpretatieverschillen optreden over bijvoorbeeld nakoming van 
gemaakte afspraken. 

3.3 Faciliterend grondbeleid 
> Regie 

Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente zelf geen grondexploitaties voert maar dit 
overlaat aan private ontwikkelaars. Veelal is voor het realiseren van deze plannen een 
wijziging of herziening van het bestemmingsplan nodig. De gemeente Ifaciliteertt deze 
(private) grondexploitaties door mee te werken aan de planologische procedure. De 
gemeente maakt dan (on)kosten die verhaald moeten worden op de ontwikkelaar. 
Faciliterend grondbeleid treedt meestal op in de situatie dat particuliere investeerders de 
grondpositie(s) hebben ingenomen. In die situatie is het voor een gemeente lastig om een 
actief grondbeleid te voeren. 

> Kostenverhaal 
Kostenverhaal is het verrekenen van plan- en grondkosten (denk aan kosten voorbereiding 
en vaststelling van een bestemmingsplan, aanleg voorzieningen van openbaar nut en 
inrichting openbare ruimte zoals straten, groen, riolering enzovoort), maar ook mogelijke 
claims van planschade. Kostenverhaal kan in deze situatie niet plaatsvinden via gronduitgifte, 
immers de gemeente is geen eigenaar en is geen verkoper van bouwgronden. De Wro kent 
een verplichting tot kostenverhaal. De regel is dat kostenverhaal plaatsvindt via een 
exploitatieplan, tenzij de kosten op een andere wijze zijn verzekerd. Kostenverhaal via een 
exploitatieplan is de publiekrechtelijke weg. Wanneer voorafgaand hieraan via een 
anterieure overeenkomst (= privaatrechtelijke weg) overeenstemming is bereikt (en dus 
kostenverhaal 'anderszins is verzekerd')kan de vaststelling van een exploitatieplan 
achterwege blijven. De beide sporen van kostenverhaal lichten we kort toe: 

Exploitatieplan 
In de situatie dat vooraf geen overeenstemming is bereikt tussen de ontwikkelaar en 
gemeente, baseren we de kostenverrekening op een exploitatieplan. Afrekening van de 
gemeentelijke kosten vindt dan plaats via het sluiten van een (posterieure) overeenkomst. In 
het uitzonderlijke geval dat er geen posterieure overeenkomst kan worden afgesloten, vindt 
pas bij het verlenen van de omgevingsvergunning een gedwongen verrekening plaats. De 
gemeente verbindt dan aan de omgevingsvergunning het voorschrift dat de 
vergunninghouder een exploitatiebijdrage aan de gemeente verschuldigd is. 

Een exploitatieplan bestaat uit een aantal verplichte onderdelen, te weten: 
kaart van het exploitatiegebied. 

- omschrijving van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het 
exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de 
openbare ruimte in het exploitatiegebied. 
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- 	een exploitatieopzet. 
toelichting. 

Daarnaast zijn er ook een aantal facultatieve onderdelen (bijvoorbeeld regels over fasering). 
De Wro schrijft voor dat elk exploitatieplan opgebouwd wordt vanuit de fictie dat de 
gemeente alle gronden binnen het exploitatieplan verwerft, geschikt maakt voor de 
beoogde bestemming en vervolgens weer verkoopt. Maar dit houdt niet in dat de gemeente 
ook daadwerkelijk de gronden gaat verwerven. Van belang is ook dat een exploitatieplan 
jaarlijks wordt herzien (update). Dit heeft extra administratieve lasten tot gevolg. Op basis 
van het exploitatieplan wordt per eigenaar een bijdrage in de grondkosten opgelegd. De 
bijdrage kan op twee manieren worden geïnd. Via de omgevingsvergunning waaraan een 
betalingsvoorschrift wordt gekoppeld. Of op basis van een (posterieure) overeenkomst. Bij 
het aangaan van deze overeenkomst is men gebonden aan de uitgangspunten en uitkomsten 
van het exploitatieplan. 

Anterieure overeenkomst 
Het vaststellen van een exploitatieplan kan achterwege blijven als voorafgaand aan de 
vaststelling van een wijzigings- of bestemmingsplan tussen gemeente en grondeigenaren 
overeenstemming is bereikt over het kostenverhaal. We spreken dan van een anterieure 
overeenkomst. In termen van de wet is het kostenverhaal dan 'anderszins verzekerd'. In deze 
fase is er sprake van contractsvrijheid en kan de gemeente in overleg met betrokken 
eigenaren afspraken maken over de bijdrage(n) die moet worden betaald. De gemeente 
krijgt daarmee in een vroeg stadium zekerheid over de te ontvangen bijdrage(n). De 
gemeente is daarbij wel gebonden aan de uitgangspunten van het Burgerlijk Wetboek en de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Uitgangspunt is dat een gemeente geen 
misbruik mag maken van zijn positie en kostenverhaal niet mag uitmonden in 
'betaalplanologie'. 

In een anterieure overeenkomst voor woningbouwontwikkeling worden de volgende 
onderwerpen geregeld (deze zijn afhankelijk van de aard en omvang van het bouwplan): 

afspraken over te realiseren woningcategorieën en aantallen; 
- afspraken over bouw- en woonrijp maken, nutsvoorzieningen en inrichting openbare 

ruimte; 
- benodigde grondtransacties (bijvoorbeeld overdracht openbaar gebied naar 

gemeente); 
kostenverhaal en voorwaarden tot verzekering van kostenverhaal (bijvoorbeeld een 
bankgarantie of vooruitbetaling). 

- doorleggen van planschadeclaims 

Bij bedrijventerreinen of andere ontwikkelingen gelden de meeste van de hiervoor 
genoemde onderwerpen. De gemeente geeft dan eisen voor de aard van de vestiging(en) 
mee. 

Posterieure overeenkomst: 
Posterieure overeenkomsten zijn overeenkomsten, die gesloten zijn nadat het 
exploitatieplan is vastgesteld. Bij deze overeenkomsten is de bewegingsvrijheid kleiner 
omdat ze niet mogen afwijken van het exploitatieplan. 
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3.4 Samenwerkingsmodellen 
Bij de eerdergenoemde vormen van grondbeleid (actief en faciliterend) is meestal één partij aan 
zet die vervolgens ook de risicodragende partij is. In de praktijk zijn er ook samenwerkingsmodellen. 
Deze modellen (de meest voorkomende) zijn hierna kort schematisch weergegeven 

modellen Strategische overwegingen 
Bouwclaimmodel In dit model draagt de private partij haar grond over aan de gemeente voor een 

afgesproken prijs. Deze private partij krijgt in ruil recht op afname van een 
bepaald aantal bouwrijpe kavels. De risico's in dit model zijn meer gespreid dan 
in de traditionele modellen. Het risico hierin voor de gemeente is dat zij op 
lange termijn is gebonden zonder dat de gereserveerde gronden worden 
afgenomen. Daarom is het belangrijk dat in dit model concrete afspraken 
worden gemaakt over afname en looptijd van de overeenkomst. 

Joint-venture 
model 

Gemeente en de private partij(en) richten een gezamenlijke grondexploitatie-
maatschappij op die verantwoordelijk is voor de (gezamenlijke) 
grondexploitatie. In dit model worden de risico's gedeeld en sturing gebeurt 
door de partijen in samenspraak. Van belang is dat risico's voor de gemeente 
worden ingeperkt, voor het geval de ontwikkeling anders verloopt dan is 
voorzien. 

Concessiemodel De gehele grondexploitatie wordt overgelaten aan particulieren. De gemeente 
stelt randvoorwaarden aan de inrichting van het openbaar gebied. De kosten 
van voorzieningen en infrastructuur zijn voor rekening van de private partij(en). 
Het voordeel is dat de gemeente weinig risico loopt, waar wel voorwaarden kan 
stellen aan de realisatie. De gemeente moet al haar ambities (wensen en eisen) 
neerleggen in de aanbesteding. Degene die de concessie wordt gegund betaald 
een vooraf bepaalde prijs voor de gronden. Het uitzetten van een concessie 
vindt plaats via een openbare (Europese) aanbesteding. 

Beleidsuitgangspunten: 
3. We kiezen voor voortzetting van het actieve grondbeleid via de doelstellingen uit de 

Stuctuurvisie-Plus, uiteraard binnen de grenzen van het commercieel haalbare. 
4. Voor nieuwe locaties en ontwikkelingen maken we per locatie de afweging wat de juiste 

ontwikkeistrategie is. 
5. We doen strategische verwervingen wanneer dat voor de uitvoering of verbetering van het 

ambitieniveau van de Structuurvisie Plus gewenst is. 
6. Uitgangspunt is verwerving van gronden langs minnelijke weg. Afhankelijk van de situatie 

maken we de afweging of we gebruik maken van het gemeentelijk voorkeursrecht en 
onteigening. 

7. Uitgangspunt is dat het kostenverhaal volgens de huidige praktijk (vooral) via een anterieure 
overeenkomst ( = privaatrechtelijk) gebeurt. Alleen wanneer dat nodig is stellen we een 
exploitatieplan (= publiekrechtelijk) op. 
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4. GRONDPRIJSBELEID 
Het grondprijsbeleid gaat over de wijze waarop de gemeente cie waarde van haar gronden voor 
verschillende functies bepaalt. Daarbij gaat het ook om het vaststellen van kaders en uitgangspunten 
die daaraan ten grondslag liggen. Doelstelling van het gemeentelijke grond(prijs)beleid is de door de 
gemeente gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te ondersteunen door het optimaliseren van de 
opbrengsten uit gronduitgiften. Uitgangspunt is dat uitgifte van gronden gebeurt tegen de 
marktwaarde. 
De gemeente is niet geheel vrij in het handelen hierin. Het uitgeven van gronden tegen een lagere 
prijs dan de marktwaarde is in strijd met het Europees recht. Verkoop beneden de marktwaarde kan 
worden geïnterpreteerd als (onrechtmatige) staatssteun. Zorgvuldigheid hierin is dus geboden. Een 
uitzondering op deze regel is de uitgifte van gronden ten behoeve van sociale woningbouw. Deze 
geven we als een beleidsmatige afgesproken prijs uit. 

4.1 Methoden voor het bepalen van grondprijzen 
De definitieve grondprijzen stellen we vast kort voorafgaand aan het moment dat we met de uitgifte 
starten. Om de marktwaarde te bepalen zijn er een aantal mogelijkheden. Hieronder lichten we de 
meest gangbare methoden toe: 

Kostprijsmethode 
Dit is van oudsher de meest oorspronkelijke methode van grondprijsbepaling. Het totaal van 
de kosten aan grondverwerving, planvorming, kosten voor bouw- en woonrijp maken en 
overige kosten worden doorberekend in de m2-prijs van de gronden die kunnen worden 
uitgegeven. Bij de kostprijsmethode is een sluitend saldo voldoende. 
Met deze methode wordt geen uitgifte tegen marktwaarde nagestreefd. Daarmee voldoet 
deze methode niet aan de Europese regelgeving die stelt dat gemeenten bouwgrond 
minimaal dienen te verkopen tegen de marktwaarde. 

Comparatieve methode 
Deze methode wordt ook wel de vergelijkingswaardemethode genoemd. Deze methode 
baseert de grondprijs op een vergelijking met eerdere transacties binnen de gemeente en 
met name een vergelijking met grondprijzen in de omliggende gemeenten. Het is een 
inzichtelijke en eenvoudige methode die regelmatig wordt toegepast. Voordeel is dat goed is 
vast te stellen als er grote afwijkingen in de prijs plaatsvinden. Nadeel is dat lokale 
omstandigheden sterk kunnen verschillen en dat deze methode daarom niet altijd een 
nauwkeurige marktwaarde oplevert. 

Residuele grondwaardemethode 
Bij deze methode is de waarde van het vastgoed (grond en opstal) het vertrekpunt. Vanuit 
die waarde wordt in feite teruggerekend om de grondwaarde te bepalen. Per saldo worden 
op de VON (vrij-op-naam)-prijs van het vastgoed de investeringskosten (= bouw- en 
ontwikkelingskosten) in mindering gebracht. Deze benadering vereist inzicht en kennis in de 
bouw- en ontwikkelingskosten. 

Grondquotemethode 
In deze benadering wordt de grondwaarde vastgesteld door een percentage van de VON-prijs 
van een woning als uitgangspunt te nemen. Deze methode wordt vooral toegepast in 
situaties van grotere bouwprojecten. Om dit percentage te bepalen kan een vergelijking 
worden gemaakt met referentieprojecten (toepassing residuele methode) of met projecten 
in omliggende gemeenten (toepassing comparatieve methode). 
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Taxatie/marktwaarde 

Via deze methodieken wordt door middel van taxaties door onafhankelijke, deskundige 
taxateurs de norm bepaald voor een bepaalde locatie, waarbij prijsdifferentiatie mogelijk is. 

4.2 Gronduitgifte 
De gronduitgifte kan worden gezien als het sluitstuk van een actieve grondpolitiek. Na verwerving en 
het civieltechnisch bouwrijp maken van de grond wordt deze overeenkomstig de bestemming 
uitgegeven en ingericht of bebouwd. 
De effectiviteit van het uitgiftebeleid wordt bepaald door: 
- Het tijdig kunnen beschikken over voldoende uitgeefbare grond. 
- Het verschaffen van duidelijkheid over de exploitatiemogelijkheden. 
- De totstandkoming van zodanig marktgerichte uitgifteprijzen en uitgiftefasering dat de 
economische uitvoerbaarheid van bestemmingsplannen is gegarandeerd. 

Aan de uitgifte van gronden zitten wel voorwaarden. Zo moet een gemeente zorgvuldig en 
transparant handelen bij de uitgifte van gronden. Dat betekent dat de gemeente vooraf moet 
aankondigen dat er gronduitgifte zal plaatsvinden zodat alle geïnteresseerden kunnen meedingen. 

Bouwrijpe grond 
De definitie voor bouwrijpe grond moet gesplitst worden in twee delen: bouwrijpe grond in 
civieltechnische zin en bouwrijpe grond in fiscale zin. Van bouwrijpe grond, in civiel technische 
zin, is sprake als alle werkzaamheden zijn verricht die nodig zijn om het bouwen mogelijk te 
maken. In fiscale zin spreekt men veel sneller van een bouwterrein (bouwrijpe grond). De intentie 
om de grond te bebouwen is al voldoende om deze als bouwgrond en dus met btw te belasten. 

Uitgiftevormen. 
Uitgangspunt is dat de uitgifte van bouwgrond voor woningbouw (zowel aan particulieren als 
projectmatig) en bedrijven plaatsvindt door verkoop. De uitgifte van bouwgrond voor 
maatschappelijke doeleinden is maatwerk en bekijken we per situatie. 
Differentiatie in grondprijzen is een, door de gemeente nagestreefd, onderdeel van het 
uitgiftebeieid. Directe invloed op de prijsdifferentiatie kunnen we alleen worden uitvoeren als de 
gemeente volledig eigenaar is van de te ontwikkelen gronden. Indien er gronden in handen zijn 
van derden (die zelf ontwikkelen), kan prijsdifferentiatie alleen gebeuren op basis van 
vrijwilligheid. Het principe van alle grondprijsberekeningen is wel dat de markt bepaalt wat er 
maximaal mogelijk is. 
Volgens een mededeling van de Europese Commissie die op verschillende manieren uitgelegd kan 
worden moet verkoop van onroerende zaken bij voorkeur geschieden door middel van een 
openbare biedprocedure. Als dat niet mogelijk is, dan moet de prijsbepaling plaatsvinden op basis 
van een taxatie door een onafhankelijke en gekwalificeerde taxateur. 
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4.3 Grondprijs 
De gemeente Etten-Leur kiest met uitzondering van sociale woningbouw (huur) voor een 
grondprijsberekening op basis van marktwaarde. 

Sociale woningbouw: 
Voor de grondprijs onder sociale huurwoningen hanteren we een vaste kavelprijs. Voor de 
meergezinswoningen binnen de sociale huur differentiëren we de grondprijs naar het aantal 
bouwlagen van het appartementencomplex. 

Projectmatige bouw: 
De grondprijs bepalen we door middel van een openbare biedprocedure. Als dat niet mogelijk is, 
dan bepalen we de prijs op basis van een taxatie door een onafhankelijke taxateur. 

Vrije sector kavels: 
Hier hanteren we een prijs per m2, gebaseerd op de comparatieve methode. Dit betekent dat we 
onder andere naar de prijzen in omliggende gemeenten kijken en naar recente verkoopprijzen 
binnen de gemeente. Binnen de uitgeefbare kavels passen we een prijsdifferentiatie toe. Dit 
betekent dat in de uitgifteprijs voor kavels een bandbreedte zit. Door de bandbreedte in de 
grondprijs per m2  is het mogelijk om de kwaliteit van de bouwkavel (onder andere de ligging en 
locatie van de kavel) in de prijs tot uiting te laten komen. 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. 
Wanneer er sprake is van CPO-woningen gaan we uit van dezelfde grondprijssystematiek als bij de 
vrije kavels. 

Beleidsuitgangspunt(en) 
8. De marktwaardebenadering hanteren we als uitgangspunt bij het bepalen van de grondwaarde. 

Daarbij is differentiatie mogelijk op basis van economische draagkracht, bestemming, 
gebruiksmogelijkheden, grootte en locatie. 

9. Jaarlijks leggen we de gemiddelde grondprijzen per locatie voor de verschillende functies vast 
in de (herziene) grondexploitaties. 
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5. FINANCIËLE BEHEERSING 
Grondbeleid heeft financiële consequenties en daarmee invloed op de gemeentelijke begroting en 
het weerstandsvermogen. Aan grondbeleid zijn risico's verbonden die in een vroeg stadium van de 
planontwikkeling en besluitvorming zo volledig mogelijk in beeld gebracht moeten worden. De 
financiële uitgangspunten die nodig zijn voor transparantie en beheersbaarheid lichten we in dit 
hoofdstuk nader toe. 

5.1 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
De Gemeentewet schrijft voor dat gemeenten een begroting, meerjarenraming, jaarrekening en 
jaarverslag maken en noemt de eisen waaraan deze documenten dienen te voldoen. Artikel 186 
Gemeentewet bepaalt dat de begroting, de begrotingswijzigingen, de meerjarenraming, het 
jaarverslag en de jaarrekening van gemeenten moeten voldoen aan bij of door algemene maatregel 
van bestuur gestelde regels. Deze nadere regels zijn uitgewerkt in het BBV. 

Bij de invoering van het BBV in 2004 lag de nadruk op het vergroten van de transparantie van het 
proces van begroting, verantwoording en het versterken van de positie van raad en provinciale 
staten. De aanpassingen die met dit besluit werden ingevoerd hebben geleid tot een grotere 
betrokkenheid van provinciale staten en raad. In de periode daarna zijn diverse aanpassingen en 
aanscherpingen van het besluit doorgevoerd. Ontwikkelingen op het gebied van grondexploitaties 
waren aanleiding om kritisch te kijken naar de afbakening, definiëring en verslagleggingsregels 
rondom grondexploitaties. Deze regels zijn ook van belang in het kader van de Vpb-plicht voor 
gemeenten. Deze regels bieden een handreiking in de (fiscale) discussie over de afbakening van 
ondernemersactiviteiten en toe te rekenen kosten en opbrengsten. Al deze elementen zijn 
samengevat in de notitie 'Grondexploitaties' 2016. 

5.2 Grondexploitaties 
De gemeente is bijna altijd betrokken bij de ontwikkeling van een bepaalde locatie. Enerzijds 
wanneer de gemeente zelf grond verwerft, de gronden bouw-en woonrijp maakt en vervolgens 
bouwgrond uitgeeft (actief grondbeleid). Anderzijds door het sluiten van een overeenkomst met een 
ontwikkelende partij. De gemeente heeft dan een faciliterende rol. Doel van de gemeentelijke 
betrokkenheid is het op een financieel verantwoorde wijze in exploitatie brengen van 
buitenstedelijke - en binnenstedelijke locaties. Om het financiële verloop van ontwikkelingslocaties 
inzichtelijk te houden maken we voor iedere ontwikkelingslocatie een afzonderlijke kostenraming of 
exploitatieopzet. Op basis hiervan vragen we een krediet aan de gemeenteraad. Deze kostenraming 
of exploitatieopzet actualiseren we jaarlijks. Alle gegevens zijn in principe openbaar, tenzij er door 
het college en/of raad geheimhouding is opgelegd. Deze exploitatieopzet vormt, na de vaststelling 
door de gemeenteraad, het financiële kader waarbinnen de exploitatie moet plaatsvinden. De 
exploitatieopzet is het toetsingskader voor de economische uitvoerbaarheid. Deze draagt bij tot een 
permanente beheersing van kosten. Het moet een realistische weergave van kosten en opbrengsten 
bevatten, een taakstellend karakter hebben, flexibel, marktgericht en actueel zijn. 

Actief: 
De financiële en economische haalbaarheid van een plan/project kan berekend en aangetoond 
worden via een grondexploitatie of een kosten-baten berekening. Binnen deze context heeft een 
grondexploitatie verschillende functies. Indien de gemeente partij is bij een planontwikkeling - omdat 
zij zelf gronden verwerft — worden met een grondexploitatie de inkomsten en opbrengsten van een 
dergelijke planontwikkeling inzichtelijk gemaakt. 
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Faciliterend: 
Bij faciliterend grondbeleid wordt meestal een exploitatieovereenkomst gesloten met een 
ontwikkelende partij. De totstandkoming van een exploitatieovereenkomst is een 
onderhandelingsproces tussen gemeente en de ontwikkelaar/grondeigenaren. Binnen dat 
onderhandelingsproces is de inzet voor de gemeente om de (gemeentelijke) kosten vergoed te 
krijgen. Criteria voor toepassing van het kostenverhaal zijn profijt, toerekenbaarheid en 
proportionaliteit. 

Bouwgrond In Exploitatie (BIE) 
De definitie van een Bouwgrond In Exploitatie is met ingang van 1 januari 2016 door de Commissie 
BBV aangescherpt. Onder een BIE wordt verstaan 'gronden in eigendom van de gemeente, waarvoor 
de raad door middel van een raadsbesluit een grondexploitatiecomplex en een 
grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld'. De looptijd van een exploitatie mag niet langer zijn dan 
10 jaar. Bij een langere looptijd moeten beheersmaatregelen worden getroffen. 
Het raadsbesluit vormt het startpunt van de Bouwgrond In Exploitatie. De gemeenteraad heeft dan 
het ruimtelijke plan en de grondexploitatiebegroting vastgesteld die wordt uitgevoerd. 

Niet In Exploitatie Genomen Grond (NIEGG) / Strategische gronden 
Een belangrijke wijziging is dat met ingang van 2016 de categorie NIEGG is afgeschaft in het BBV. 
De grondlocatie past wel in de gedachten (verwachtingen) over gemeentelijke 
bebouwingsuitbreiding. Voor deze grond moet een reëel en stellig voornemen bestaan dat deze in de 
nabije toekomst zal worden bebouwd. Deze verwachting moet zijn gebaseerd op een raadsbesluit. In 
dit besluit geeft de raad inhoud aan ambitie en planperiode. NIEGGgronden worden conform het 
BBV gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Uiterlijk 31 december 2019 moet een 
toets plaatsvinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de geldende bestemming op het 
moment van de marktwaardetoets. Wordt daarbij een duurzame waardevermindering vastgesteld, 
dan moet dat uiterlijk 31 december 2019 leiden tot een afwaardering van deze gronden. Etten-Leur 
heeft geen NIEGG gronden. 

Deze gronden zijn op basis van het BBV besluit op de balans opgenomen onder de 'materiële vaste 
activa' (MVA) als 'strategische gronden'. Voor deze strategische gronden geldt: 

• dat toerekenen van rente en kosten niet is toegestaan. 
• de waardebepaling van deze gronden vindt plaats op basis van de huidige bestemming en 

'per de datum van de waardebepaling'. 

5.3 Risicobeheersing 
Uitgangspunt is dat een grondexploitatie economisch uitvoerbaar moet zijn. In die gevallen dat de 
opbrengsten onvoldoende zijn om de exploitatiekosten te dekken, moeten er maatregelen getroffen 
worden om de resterende kosten te dekken. Als kostenreductie en/of opbrengstoptimalisatie niet 
leiden tot een sluitende exploitatie is nadere besluitvorming nodig. De inzet van reserves en 
voorzieningen speelt hierbij een belangrijke rol. 

5.4 Risicomanagement: 
De gemeente Etten-Leur voert in hoofdzaak een actieve grondpolitiek. De gemeente neemt daarbij 
het initiatief in zowel de planvoorbereiding- als de planuitvoeringsfase, gericht op de verwerving en 
uitgifte van alle benodigde gronden. Een uitzondering maken we voor de ontwikkeling van locaties 
waarvoor geldt dat op grond van de financiële haalbaarheid, risicospreiding en het niet kunnen 
verkrijgen van een grondpositie een terughoudende rol van de gemeente gewenst is. 
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Het in exploitatie nemen van gronden gaat gepaard met onzekerheden. De onzekerheden vinden 
hun weerslag in de aannames, die we moeten hanteren bij de opzet van de complexberekeningen. 
Om deze risico's zo goed mogelijk in beeld te krijgen en de marktontwikkelingen te kunnen volgen is 
het noodzakelijk dat we de exploitatieopzetten jaarlijks actualiseren. De gemeente Etten-Leur geeft 
door het meewegen van de gesignaleerde risico's uitvoering aan het risicomanagement. 

Het verdient echter aanbeveling om dit ook te doen in gevallen dat een grondexploitatie is opgesteld 
voor het sluiten van een anterieure overeenkomst. De financiële bewaking van het 
grondexploitatieproces is namelijk van groot belang voor het uiteindelijke financiële resultaat van 
een project. Met behulp van de eindwaarde berekening is het mogelijk om te beoordelen of alle 
voorziene opbrengsten de kosten wei in voldoende mate dekken. Door het jaarlijks berekenen en 
vermelden van de eindwaarde en de contante waarde van de grondexploitatie, leggen we 
verantwoording af over de verschillen tussen de eindwaarde/contante waarde per grondexploitatie 
in de tijd. 

Met behulp van deze verantwoordingsinformatie stellen we eenvoudig vast of de einduitkomsten 
nog conform de planning zijn, óf dat bijsturing noodzakelijk is. Ook voorzieningen die in de 
jaarrekening zijn opgenomen voor het afdekken van verliesgevende grondexploitaties zijn gebaseerd 
op de eindwaarde berekening per grondexploitatie. 

5.5 Winst- en verliesneming 
Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en 
opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie 
winst worden genomen. Hiervoor moet het resultaat op de grondexploitatie wel op betrouwbare 
wijze kunnen worden ingeschat. Dit is mogelijk wanneer het waarschijnlijk is dat de economische 
voordelen die aan het project zijn verbonden naar de gemeente zullen toevloeien. Indien aan de 
volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen: 

1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én 
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én 
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd). 

Indien voldaan wordt aan deze voorwaarden moet de 'percentage of connpletion' (poc) methode 
worden toegepast. 

Is er sprake van een gecalculeerd tekort, dan wordt dat verlies onmiddellijk genomen in de vorm van 
een afboeking of een voorziening. De gemeente moet bij een verwacht tekort de grondexploitatie 
afboeken of een zogenaamde 'voorziening' vormen. Het treffen van een afboeking/voorziening 
gebeurt bij een geprognosticeerd verlies direct en ter grootte van dit volledige (gecalculeerde) 
verlies. Als sprake is van een voorziening ingericht voor de bestrijding van (verwachte) tekorten in 
grondexploitaties, dan moet die worden gepresenteerd als een waardecorrectie op de post BIE. 

5.6 Afdrachten/onttrekkingen reserves en voorzieningen 
Na afsluiting van een grondexploitatie voegen we het batig saldo toe aan de diverse reserves. De 
afdrachten aan de reserves Cultuur en Compenserend groen vindt plaats op basis van een bedrag per 
uitgeefbare m2  bouwgrond. Het resterende saldo voegen we toe aan de reserve Realisatie 
Structuurvisie-Plus. Bij verliesgevende complexen vindt geen afdracht plaats. 
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Reserves Cultuur en Compenserend Groen: 
Gedurende het boekjaar worden de kosten geboekt. De verantwoording van deze uitgaven en de 
verantwoording van de onttrekkingen vindt achteraf plaats bij de jaarrekening. De reserves staan 
ter beschikking van het college om de door de raad geformuleerde doelstellingen voor 
compenserend groen, kunstwerken en culturele elementen te realiseren. 

Voorzieningen voor gecalculeerde verliezen vormen we ten laste van de reserve Exploitatierisico's. 

5.7 Vennootschapsbelasting 
De wijzigingen in het BBV hangen voor een deel samen met de Vpb-plicht die per 1 januari 2016 geldt 
voor overheidslichamen. Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidslichamen onderworpen aan de vennoot-
schapsbelasting "indien en voor zover een onderneming wordt gedreven". De 
vennootschapsbelasting kwalificeert een activiteit als een onderneming, indien cumulatief sprake is 
van: 

• een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid (en); 
• waarmee wordt deelgenomen aan het economisch verkeer (en); 
• waarmee winst wordt beoogd (het winstoogmerk wordt geacht reeds aanwezig te zijn indien 

structureel overschotten worden behaald of als incidenteel overschotten worden behaald en 
in concurrentie wordt getreden met private partijen). 

Het grondbedrijf is één van de activiteiten die een gemeente uitvoert en die aan de bovenstaande 
criteria getoetst moet worden. Fiscaal wordt voor de definitie en reikwijdte van het grondbedrijf 
aangesloten bij de Bouwgrond in Exploitatie uit het BBV. Voor de vennootschapsbelasting worden 
activiteiten in het kader van faciliterend grondbeleid in beginsel niet in het grondbedrijf betrokken. 

Uitzondering hierop vormt het faciliterend grondbeleid dat binnen dezelfde organisatorische eenheid 
van het (actieve) grondbedrijf wordt uitgevoerd en hiermee onlosmakelijk is verbonden. In dat geval 
worden de kosten en opbrengsten van het faciliterend grondbeleid wel meegenomen in de fiscale 
winstbepaling. 
Voldoet het grondbedrijf aan de ondernemingscriteria dan wordt deze activiteit gekwalificeerd als 
Vpb-plichtig. Het gevolg is dat vennootschapsbelasting betaald moet worden over het fiscaal 
resultaat van het grondbedrijf. Het fiscaal resultaat van het grondbedrijf leiden wij af van de 
gerealiseerde commerciële — BBV — cijfers. De commerciële en fiscale cijfers zijn niet aan elkaar gelijk. 
Uit fiscaal oogpunt moet een aantal verschillen geëlimineerd worden. Voorbeelden hiervan zijn 
grondbedrijfsvreemde activiteiten, zoals erfpachtbeheer en beheer openbare ruimte. Een ander 
verschil zijn de kapitaalstortingen en onttrekkingen. Geldstromen van en naar de algemene middelen 
moeten voor de fiscale winstbepaling worden geëlimineerd uit de commerciële cijfers. Vanuit fiscaal 
oogpunt worden mutaties van en naar de reserves namelijk beoordeeld als mutaties in het kapitaal / 
eigen vermogen. Deze mutaties in het grondbedrijf leiden niet tot een fiscale last of bate. 
Voor de Vpb-plicht wordt het grondbedrijf jaarlijks getoetst. Toetsing vindt plaats na afloop van het 
boekjaar op basis van de gerealiseerde cijfers. In de jaarrekening geven wij inzicht in het verloop en 
de consequenties van de Vpb-impact van het grondbedrijf. 

5.8 Rente 
De invoering van de Vpb-plicht voor overheidslichamen heeft geleid tot aanvullende 
aandachtspunten in de discussie over de toerekening van rente aan grondexploitaties. Fiscaal is de 
werkelijk betaalde rente het uitgangspunt. Rente over het eigen vermogen is (ook) fiscaal gezien niet 
toegestaan. De Commissie BBV heeft daarom de rentetoerekening in de commerciële cijfers 
aangescherpt. De toegestane toe te rekenen rente aan een BIE moet worden gebaseerd op de 
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daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen volgens een wettelijk vastgestelde 
methode. Naar verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen wordt het gewogen gemiddelde 
rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille toegerekend aan een BIE. De rente wordt 
toegerekend over de boekwaarde van de BIE per 1 januari van het betreffende boekjaar. 

Beleidsuitgangspunt(en) 
10. Een grondexploitatieberekening herzien we jaarlijks. 
11. In de paragraaf grondbeleid brengen we de bestaande risico's in beeld. 
12. Indien er voldoende zekerheid bestaat over de economische haalbaarheid, vindt er 

tussentijdse winstneming plaats. 
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6. Grondbedrijf: 

Doel 
Om de doelstellingen en ambities uit de Structuurvisie Plus uit te kunnen voeren moeten we, naast 
de benodigde expertise, over voldoende reserves en voorzieningen beschikken. De financiële 
bedrijfsvoering is zodanig opgezet, dat binnen de reserves die verbonden zijn aan de 
grondexploitaties we in principe alle risico's kunnen opvangen die aan de werkzaamheden zijn 
verbonden. We hebben hiervoor jaarlijks geactualiseerde exploitatieopzetten nodig en reserves en 
voorzieningen die voldoende zijn afgestemd op de bedrijfsrisico's. 

Het weerstandsvermogen voor de grondexploitaties wordt in eerste aanleg gevormd door de reserve 
exploitatierisico's. De hoogte van het weerstandsvermogen bepalen we op basis van de 
uitgangspunten zoals opgenomen in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement. Op de voor 
dit doel gevormde reserves mogen geen (beleidsmatige)claims rusten. Het werkelijk benodigde saldo 
aan reserves en voorzieningen stellen we jaarlijks vast. 

Organisatie 
De taak van het grondbedrijf is het realiseren van projecten. Een op de ambities toegesneden 
projectmatige organisatie is daarbij onontbeerlijk. 

Beleidsuitgangspunt(en) 
13. Reserves en voorzieningen moeten zijn afgestemd op het actuele risicoprofiel van de 

grondexploitaties. 
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7. BELEIDSUITGANGSPUNTEN SAMENGEVAT 

1. Grondbeleid is geen doel op zich maar een middel om ruimtelijk beleid op een 
doeltreffende en doelmatige wijze te realiseren. 

2. Bij aan- en verkoop en/of aanbesteding van leveringen, diensten en werken nemen we de 
regels van het (Europees) aanbestedingsrecht en gemeentelijk inkoop- en 
aanbestedingsbeleid in acht. 

3. We kiezen voor voortzetting van het actieve grondbeleid via de doelstellingen uit de 
Stuctuurvisie-Plus, uiteraard binnen de grenzen van het commercieel haalbare. 

4. Voor nieuwe locaties en ontwikkelingen maken we per locatie de afweging wat de juiste 
ontwikkelstrategie is. 

5. We doen strategische verwervingen wanneer dat voor de uitvoering of verbetering van het 
ambitieniveau van de Structuurvisie Plus gewenst is. 

6. Uitgangspunt is verwerving van gronden langs minnelijke weg. Afhankelijk van de situatie 
maken we de afweging of we gebruik maken van het gemeentelijk voorkeursrecht en 
onteigening. 

7. Uitgangspunt is dat het kostenverhaal volgens de huidige praktijk (vooral) via een 
anterieure overeenkomst ( = privaatrechtelijk) gebeurt. Alleen wanneer dat nodig is stellen 
we een exploitatieplan (= publiekrechtelijk) op. 

8. De marktwaardebenadering hanteren we als uitgangspunt bij het bepalen van de 
grondwaarde. Daarbij is differentiatie mogelijk op basis van economische draagkracht, 
bestemming, gebruiksmogelijkheden, grootte en locatie. 

9. Jaarlijks leggen we de gemiddelde grondprijzen per locatie voor de verschillende functies 
vast in de (herziene) grondexploitaties. 

10. Een grondexploitatieberekening herzien we jaarlijks. 
11. In de paragraaf grondbeleid brengen we de bestaande risico's in beeld. 
12. Indien er voldoende zekerheid bestaat over de economische haalbaarheid, vindt er 

tussentijdse winstneming plaats. 
13. Reserves en voorzieningen moeten zijn afgestemd op het actuele risicoprofiel van de 

grondexploitaties. 
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