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Agenda

– Doelstellingen

– Kaders en uitgangspunten 

– Grondbeleid 2021

– Grondbedrijf

– Grondexploitaties en strategische eigendomen

– Risico’s en weerstandsvermogen



Grondbeleid is een middel om gemeentelijke beleidsdoelen

omgevingvisie “levende ruimte’ te realiseren.

Grote opgave 

‒ 20.000 woningen tot 2030

‒ 23.500 arbeidsplaatsen tot 2035

‒ Energieopgave

‒ Natuurontwikkeling

‒ Sport/recreatie

‒ Onderwijs

‒ Overige maatschappelijke voorzieningen (o.a. cultuur)

Doelstellingen



Globale woonlocaties



Kaders

Doelen: wat willen we bereiken
‒ Voldoende ruimte voor duurzaam wonen, werken, recreëren, natuur etc.

Visies en plannen: wat willen we op welke plek
‒ Provinciaal omgevingsplan
‒ Afspraken Regio Groningen-Assen
‒ Omgevingsvisie “levende ruimte”
‒ Meerjarenprogramma’s Stadsontwikkeling

Bestemmingsplannen: wat kan en mag er op deze plek

Grondbeleid: hoe realiseren financieel verantwoord het gewenste project
– Nota Grondbeleid
– Grondprijzenbeleid
– Grondbankverordening, WVG, onteigening
– BBV
– Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement



Grondbeleid
Grondbeleid in november 2021 bijgesteld 
- harmonisatie herindeling
- grondbankverordening en volumebesluit 60 mln

Groningen kiest voor situationeel beleid

1) Een actieve rol: gemeente koopt, ontwikkelt, verkoopt

2) Een faciliterende rol: gemeente stelt kaders en verhaalt kosten

3) Een combinatie van 1 en 2:  samenwerkingsvorm, gedeelde risico’s

Voorbeelden: 

- Actief: gemeentelijke grondexploitatie

- Facilitair: Reitdiepzone

- SOK: Stadshavens



Grondpolitiek / soorten Grondbeleid

Gebiedsontwikkeling

Actief Grondbeleid

Gemeente koopt aan, 
ontwikkelt, legt aan en 

verkoopt het gebied

Gemeentelijke 
grondexploitatie

PPS
Faciliterend 
Grondbeleid

Privaat spoor

Private eigenaar 
ontwikkelt, legt aan en 

verkoopt het gebied

Gemeente sluit 
anterieure 

overeenkomst, stelt 
eisen en toetst

Publiek spoor

Gemeente stelt 
Exploitatieplan vast 

met publieke 
randvoorwaarden

Private eigenaar 
ontwikkelt, legt aan en 

verkoopt het gebied



Kostenverhaal bij facilitair grondbeleid

‒ Opgenomen in Wro sinds 2008, wettelijke verplichting 
kostenverhaal

‒ Wet is hybride: 
• vrijwillige afspraken, zodra dit niet lukt dan:
• exploitatieplan (stok achter de deur)

‒ Wanneer aan de orde? 
• ruimtelijk besluit op basis van Wro
• bouwplan conform artikel 6.2.1. bro
• verplicht

‒ Kostensoortenlijst artikelen 6.2.4 en 6.2.5 bro
‒ PTP criteria (profijt, toerekenbaarheid, proportionaliteit)
‒ Omgevingswet grofweg hetzelfde, biedt op onderdelen extra 

mogelijkheden 



Keuze Grondbeleid

Bij keuze voor actief of meer faciliterend grondbeleid spelen aantal overwegingen:

‒ Potentie: hoe is de marktvraag in het gebied?
‒ Urgentie: is er een maatschappelijke of financiële noodzaak om het gebied te 

ontwikkelen?
‒ Invloed: in hoeverre kan (of wil) de gemeente de ontwikkelingen in het gebied 

sturen?
‒ Positie: heeft de gemeente al grondposities in het project of gebied?
‒ Financiële mogelijkheden: in hoeverre kan de gemeente investeringen en 

risico’s dragen 
‒ Politieke keuze: spelen maatschappelijk-ideologische overwegingen een rol?
‒ Organisatie: in hoeverre is de gemeentelijke organisatie geëquipeerd (qua 

capaciteit en kennis) om actief of faciliterend grondbeleid te voeren?



Het ontwikkelproces

Grondbelegger

KOSTEN

Aankoop grond

INVESTEREN

OPBRENGSTEN

Verkoop grond

Grondhandelaar

Grondexploitatie

KOSTEN

Aankoop grond

BEWERKEN

OPBRENGSTEN

Verkoop kavels

Grondeigenaar

Opstalexploitatie

KOSTEN

Aankoop kavel

BOUWEN

OPBRENGSTEN

Verkoop opstal

Ontwikkelaar

Vastgoedexploitatie

eigenaar

KOSTEN

Aankoop opstal

BEHEREN

OPBRENGSTEN

Huur

Beheer/Belegger

Vastgoedexploitatie

gebruiker

KOSTEN

Huur

GEBRUIKEN

OPBRENGSTEN

Bedrijfsvoering

Eindgebruiker



ACTIVA GRONDBEDRIJF PASSIVA

(verlies)voorzieningen



Eigendommen Grondbedrijf

GEMEENTE WESTFLANK

OOSTFLANK



Balanscijfers Grondbedrijf
Boekwaarde Verliesvoorziening

Stand 1-1-22

-Vastgestelde grexen 163.000.000 114.000.000

-Strategische eigendommen 138.000.000 42.000.000

-Erfpacht en overige gronden 40.000.000

341.000.000 156.000.000

Ontwikkelingen 20-30

Nieuwe grexen:
-Suikerzijde
-Stadshavens
-De Held 3
-Station

90.000.000

Onttrekking aan strategisch 
bezit (=verschuiving)

Effecten VVZ afhankelijk van 
waardesprong huidige 

functie naar nieuwe functie

Verkoop strategische bezit 15-20.000.000 Lichte daling VVZ

Saldo strategisch bezit agv uitname 28-33.000.000

Aankoop strategische eigendommen 50-150.000.000 Stijging benodigde VVZ



Grondbankverordening

‒ Basis ligt in het grondbeleid, situationeel kunnen handelen

‒ Slagvaardig opereren college voor strategische aankopen

‒ Grondbankverordening definieert de spelregels

‒ Jaarlijkse rapportage aan de raad bij de begroting 
Grondbedrijf

‒ Volumebesluit: € 60 miljoen

‒ Naast minnelijke verwerving is vestiging WVG mogelijk



Uitgiftebeleid

• Grondverkoop

• Erfpacht (binnenstad)

• Didam arrest

– Gelijkheidsbeginsel bij verkoop onroerende goed

– Transparant handelen

– Bulkpublicatie voor lopende onderhandelingen

– Addendum op grondbeleid

• Grondprijzenbeleid (jaarlijkse update bij de begroting)





Grondexploitatie I 
‒ Een grondexploitatie is een financieel sturingsinstrument bij gebiedsontwikkeling, te gebruiken bij :

• Haalbaarheidsstudies

• Aantonen uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan

• Om goedkeuring te verlenen aan de uitvoering

• Mogelijke basis voor subsidie

• Budgetbewaking, verantwoording en verslaglegging, jaarrekening

‒ Het grondexploitatieresultaat berekent een toekomstig financieel resultaat

‒ Hoofdingrediënten : 
• Grondgebruik  : wegen, fiets- en voetpaden, parkeren, groen/natuur, water, uitgeefbare bouwvelden 

• Programma : woningbouw, bedrijven, kantoren, winkels, recreatie, sport, onderwijs, cultuur/welzijn, energievoorzieningen

• Kosten, opbrengsten en fasering:

Kosten Opbrengsten

Verwerving Grondverkoop

Sloop/Saneren Subsidies

Plankosten Overige inkomsten

Bouw/Woonrijp maken

Voorbereiding en toezicht

Rente en inflatie Rente en inflatie



Grondexploitatie II

berekent een toekomstig financieel resultaat



Grondexploitatie III
Aan de  knoppen draaien in de grondexploitatie



Diverse afhankelijkheden:

‒ Programma (bedrijven/wonen/maatschappelijk)

‒ Beleid klimaatadaptief, energietransitie, natuurinclusief, etc.

‒ Ambities ruimtelijk plan, kwaliteit openbare ruimte en ruimtegebruik, dichtheid

‒ Locatie (binnenstedelijk, uitleg)

‒ Marktvraag en –ontwikkeling

‒ Grondprijsontwikkelingen in de tijd

‒ Economische tijden

Meest realistische raming:

‒ Behoefte en marktonderzoek

‒ Scenario-analyses

‒ Gevoeligheidsanalyses

‒ Robuust opbouwen van calculaties (van grof naar fijn)

• Voor verwachte toekomstige verliezen moet onmiddellijk een voorziening 
getroffen worden

• Toekomstige winsten tussentijds gedeeltelijk genomen volgens de POC methode

Grondexploitatie III
Aan de knoppen draaien in de grondexploitatie



Communicerende vaten 

grexen reserves
benodigd 

weerstands-
vermogen

SIF vrij 
besteedbare 

middelen



Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement

Benodigd weerstandsvermogen wordt berekend via risicoboxenmethode:
‒ Vertragingsrisico (% over boekwaarde en verplichtingen)
‒ Uitvoeringsrisico (% over nog te realiseren kosten)
‒ Prijsrisico (% over nog te realiseren kosten en opbrengsten)
‒ Renterisico (% over boekwaarde en nog te realiseren kosten)
‒ Project specifieke risico’s (locatie, omgeving, sanering etc)

Vastgestelde kadernota; belangrijke uitgangspunten:
‒ Winstverwachting Meerstad wordt ingezet als risicobuffer
‒ Scenario-analyses voor meer inzicht in de bandbreedte van de risico’s
‒ Reserve Grondzaken, voor risico’s binnen het grondbedrijf

Bij begroting 2023 en meerjarenperspectief 55-65 mln
‒ Geen weerstandsvermogen voor Suikerzijde-Stadshavens, Meerstad alleen “Noord”



Aandachtspunten

‒ Actieve rol in gebiedsontwikkeling brengt per definitie risico’s met zich mee. 
Economisch hoogconjunctuur voorbij, wat zijn de effecten van de huidige crisis. 
• Inflatie

• Woningprijzen

• Hypotheekrente

• Klimaatontwikkelingen

‒ Druk op woningmarkt is hoog. Plannen om bij te bouwen zijn (zeer) omvangrijk. 
Productiecapaciteit eigen organisatie en van markt, zoals aannemerij is knelpunt

‒ Bedrijventerreinen: hoge boekwaarde, afhankelijkheid economie (nu nog veel 
interesse, lange verkooptrajecten/doorlooptijden). Aanbod droogt op.

‒ Van strategische gronden naar planontwikkeling, samenwerking en realisatie: 
Suikerzijde, Stadshavens (EKZ), Stationsomgeving, De Heldin



Vragen?


