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Cc:
Van: B. Hiddinga (portefeuillehouder grondzaken)
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Kenmerk:
Onderwerp: stand van zaken verkoopopgaaf gemeentelijke gronden 

Geachte gemeenteraadsleden, 

In de commissievergadering van 17 juni is gesproken over de verkoop van gronden door de 
gemeente, en dan meer in het bijzonder over de verkoop van groter aaneengesloten gebieden zoals 
bijvoorbeeld de bosgebieden. Toegezegd is een memo te sturen met daarin een overzicht van de 
status van de taakstelling rondom de verkoop van gemeentelijke grondposities waarin destijds ook het 
Idinkbos is opgenomen. In deze memo zal besproken worden wat het voornemen/de taakstelling was, 
wat er gerealiseerd is en wat er nog over is van de oorspronkelijke taakstelling.

Wat was de taakstelling
In 2015 is een taakstelling opgenomen om in totaal voor 1 miljoen euro aan grondposities van de 
gemeente te verkopen. De totale taakstelling is opgeknipt in 4 termijnen, van ieder groot € 250.000,-. 
Het laatste jaar voor de taakstelling was 2019.

Wat is er gerealiseerd
Eerst neem ik u mee in een stukje context:
Door DLG zijn destijds paspoorten gemaakt van de grondposities van de gemeente. Op die manier 
werd in kaart gebracht welke gebieden mogelijk zouden kunnen bijdragen aan het halen van de 
taakstelling. De focus werd gelegd op groter aaneengesloten gebieden in het buitengebied.

Na het opstellen van de hiervoor bedoelde paspoorten werd gekeken welke mogelijkheden en 
beperkingen er waren met betrekking tot de opgenomen gebieden. Daarna zijn we als gemeente aan 
de slag gegaan met die gegevens en de verkoop van de volgende gebieden vanuit de paspoorten: 

Gebied (Cluster)
Landbouw 
grond Bosgronden Water   

    
verkocht 
2015

verkoch
t 2016

verkocht 
2017/2018

Bosgebied aan Oostelijke 
Noorderbroekweg  21 ha   X  
Tandembos-landbouw 7 ha    X  
Tandembos-landbouw 1,35 ha    X  
Tandembos-bos  24 ha   X  
Ondergrond jachthut     X  
Bos tegenover Tandembos  5 ha   X  
Landbouwperceel ten 
westen van Varsseveld 1,6 ha   X   
Akkerlandje bij Hofskamp II 1,5 ha    X  
Grasland ten oosten van 
Sinderen 2,8 ha     X

De verkoop van andere gebieden die benoemd zijn in de DLG-paspoorten lag complexer, doordat er 
bijvoorbeeld sprake was van contracten die op de gebieden rust. Om toch te kunnen voldoen aan de 
taakstelling is daarom breder gekeken dan alleen de verkoop van gronden die benoemd zijn in de 
DLG-paspoorten. Te denken valt aan kleinere stukken grond die eigendom waren van de gemeente, 
maar ook gemeentelijke accommodaties. 



Aanvulling op de taakstelling
De totale taakstelling van € 1 miljoen is gehaald. Hierover heeft financiële verantwoording 
plaatsgevonden bij de jaarrekeningen voor die betreffende jaren. Om de begroting van 2020 sluitend 
te krijgen is gesteld de financiële taakstelling voor de verkoop met nog een jaar te verlengen. Ook 
deze aanvulling op de taakstelling wordt gehaald. Bijvoorbeeld door de verkoop van het voormalig 
Klooster in Ulft.

Wat is er nog over
Vanuit de paspoorten die in het verleden zijn opgemaakt door DLG zijn er nog een aantal 
grondposities in eigendom bij de gemeente. De grootste daarvan zijn Het Hoge Venne (Heelweg), het 
Zwarte Veen (Varsseveld) en Idinkbos (Sinderen). Ook zijn er nog kleinere gebieden in eigendom van 
de gemeente. Te denken valt aan de gronden grenzend aan de wijken Lenteleven (Gendringen), 
Biezenakker (Ulft) en gronden nabij de Berkenlaan in Silvolde. Waar het gaat om gemeentelijke 
accommodaties is bijvoorbeeld het DRU-complex en een aantal sporthallen nog in eigendom van de 
gemeente. Het gaat te ver om alle grondposities van de gemeente tot in de detail op te sommen.

Tot slot
Omdat de eerder gestelde financiële taakstelling is gehaald, heeft het college besloten om niet zonder 
meer over te gaan tot verkoop van de overgebleven grondposities. Per grondpositie wordt gekeken 
naar de (strategische) waarde daarvan voor de gemeente, te realiseren ontwikkelingen en welke 
acties daar bij horen. 


