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Onderwerp : nota grondbeleid 2016

Voorgestelde beslissing:

1. De nota grondbeleid 2016 vaststellen

Aanleiding
Grondbeleid is een middel om ruimtelijke doestellingen op het gebied van volkshuisvesting, lokale economie, 
natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te verwezenlijken. Grondbeleid is 
daarmee niet leidend maar volgend op deze (ruimtelijke) doelstellingen. De wijze waarop de gemeente het 
grondbeleid uitvoert wordt vastgelegd in de nota grondbeleid.

De belangrijkste wijzigingen in het nieuwe grondbeleid ten op zichten van de vorige nota zijn als volgt:
- met de voorgenomen uitbreidingsplannen van voor en na 2005 voerde de fuserende gemeenten in 

Oude IJsselstreek actief grondbeleid uit. De trend van de afgelopen jaren neigt steeds meer naar 
faciliterend grondbeleid. De mogelijkheid om actief te verwerven blijft in de huidige nota bestaan, 
maar daarbij zal primair gezocht worden om de beleidsdoelstellingen op een andere wijze uit te 
voeren dan via actief grondbeleid. 

- Sinds 2005 is diverse wet- en regelgeving op het gebied van grondbeleid veranderd. De nota 
grondbeleid 2016 anticipeert op deze wijzigingen. (waaronder de verplichting tot kostenverhaal 
(WRO) en aangescherpte regelgeving vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

- In de nieuwe nota grondbeleid is als uitgangspunt meegenomen dat de gemeente Oude IJsselstreek 
als doelstelling heeft om vastgoed (inclusief gronden) af te stoten tenzij deze een bijdrage leveren 
aan het realiseren van beleidsdoelstellingen dan wel de dienstverlening van de gemeente. 

- Naast de reguliere P&C cyclus wordt middels de nieuwe nota grondbeleid voorgesteld om te gaan 
werken met een Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG). Met een MPG wordt een integraal 
beeld gegeven van inhoudelijke en financiële aspecten van de grondexploitaties.

Wat wordt met beslissing bereikt
 Met het vaststellen van de nota grondbeleid 2016 is het grondbeleid van de gemeente Oude 

IJsselstreek geactualiseerd. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. Nota grondbeleid 2005 is verouderd

De huidige nota grondbeleid dateert uit 2005 en is daarmee sterk verouderd. Vanuit de commissie 
BBV  wordt geadviseerd de nota grondbeleid iedere vijf jaar te actualiseren.

1.2. Adviezen rekenkamercommissie geven aanleiding tot actualisatie
De rekenkamercommissie heeft per brief van 23 april 2013 een aantal adviezen meegegeven over 
het te voeren grondbeleid in de gemeente Oude IJsselstreek. Deze adviezen waren een belangrijke 
aanleiding om de nota grondbeleid te actualiseren.

1.3. Economische en demografische veranderingen geven aanleiding om anders om te gaan  met het 
grondbeleid
Sinds 2005 is de uitgangssituatie voor het voeren van grondbeleid behoorlijk veranderd. In de 
praktijk werd hier al een aantal jaren op geanticipeerd. Middels de nota grondbeleid wordt de wijze 
waarop de gemeente haar grondbeleid voert, geformaliseerd.

1.4. Wijziging in wet- en regelgeving
Het te voeren grondbeleid is beperkt binnen een aantal juridische en financiële kaders. Sinds 2005 
zijn behoorlijk wat wijzingen geweest (waaronder de Grexwet binnen de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening, aanbevelingen vanuit de commissie BBV en de wet op de vennootschapsbelasting voor 



overheidsondernemingen) die aanleiding geven om het grondbeleid in de gemeente Oude 
IJsselstreek te actualiseren. 

1.5. Aanbeveling Provincie Gelderland en accountant Deloitte 
Zowel de provincie Gelderland en de accountant geven al enkele jaren aan dat de nota grondbeleid 
van de gemeente Oude IJsselstreek geactualiseerd dient te worden. Met het vaststellen van de nota 
grondbeleid 2016 wordt uitvoering gegeven aan deze aanbeveling.

Kanttekeningen
a. De gevolgen van de VPB voor de gemeente Oude IJsselstreek zijn op basis van een aantal 

aannames ingeschat. Pas op 6 november jl. is een handreiking ter beschikking gesteld door het 
SVLO (samenwerking tussen de belastingdienst, Vereniging Nederlandse gemeenten en Vereniging 
van Grondbedrijven), waarin ca. 80% van de vragen zijn beantwoord. De overige 20% zal in de loop 
de jaren, waarschijnlijk pas na de eerste controles van de belastingdienst op de aangifte 
(verwachting 2018 / 2019) beantwoord zijn. 

Kosten, baten, dekking
Met de nota grondbeleid zijn geen kosten gemoeid. 

Uitvoering

Planning
 3 december raadsrotonde incl. voorlichting actualiteiten
 10 december behandeling gemeenteraadsvergadering

Evaluatie/verantwoording
Evaluatie en verantwoording vindt plaats via de reguliere P&C cyclus en het MPG zoals opgenomen in 
hoofdstuk 5 van de nota grondbeleid 2016.

Burgemeester en wethouders,
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