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3.6

Grondbeleid en Vastgoedbeleid

3.6.1

Inleiding

Het wettelijk kader (artikel 16) BBV vereist dat de paragraaf Grondbeleid ten minste bevat:
• Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn
opgenomen in de begroting;
• Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
• Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
• Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
• De beleiduitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken
Naast de informatie conform het wettelijk kader wordt in deze paragraaf tevens de belangrijkste cijfermatige informatie
van het gemeentelijk vastgoed gepresenteerd.

3.6.2

Vastgesteld beleid

Hieronder worden de voor het grondbeleid relevante beleidskaders weergegeven.
Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Nota Grondbeleid 2015-2019

2015

Voor het Vastgoedbeleid gelden de volgende door de raad vastgestelde gemeentelijke beleidskaders:
Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Visie op Vastgoed 2013-2018

2013

Nota Vastgoedbeleid 2014

2014

3.6.3

Nieuw beleid

Afgelopen jaar zijn we gestart met het Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) waarbij voor het eerst in één
totaaloverzicht de financiële stand van zaken en de bijbehorende risico’s van de gemeenteijke grondexploitaties is
weergegeven. Met het MPG komt de gemeenteraad beter in positie om te sturen op de ruimtelijke projecten (kwalitatief
en kwantitatief) en legt het college verantwoording af over de bereikte resultaten binnen de grondexploitaties. Dit
instrument wordt in 2018 verder uitgebreid en doorontwikkeld.

3.6.4

Visie en uitvoering

Grondbeleid vormt het kader waarbinnen het ruimtelijke beleid/doelstelling vorm krijgt. Grondbeleid is een middel om
deze ruimtelijke doelstellingen op een zo economisch verantwoord mogelijke wijze te realiseren. Het grondbeleid is
dus geen doel op zich maar een middel om de ruimtelijke projecten die voortvloeien uit de programma's te realiseren.
De woonlocaties in de stedelijke vernieuwing en uitleggebieden maken onderdeel uit van het programma 9.
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing. De ontwikkeling van bedrijventerreinen maakt
onderdeel uit van programma 4. Economie.
In 2018 wordt verder uitvoering gegeven aan het gemeentelijke vastgoedbeleid. Daarnaast wordt het in 2017
opgestarte project quick win zonnepanelen als onderdeel van de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen in de
eerste helft van 2018 afgerond.
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