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Betreft
Nota Grondbeleid 2018: regie op exploitatie

Voorgesteld besluit

1. De wijziging op de Financiële verordening gemeente Dordrecht (zevende
wijziging) vast te stellen;
2. de Nota Grondbeleid 2009, vastgesteld op 19 januari 2010
(dossiernummer 289566), in te trekken.
Samenvatting

Grondbeleid is beleid dat beschrijft hoe de gemeente omgaat met de exploitatie van
grond ten dienste van de ruimtelijke ontwikkeling. Het beschrijft welk
'instrumentarium' de gemeente ter beschikking staat om haar ruimtelijke
doelstellingen te behalen, en vooral 'wanneer' en 'op welke wijze' deze worden
ingezet.
Het huidige grondbeleid dateert uit 2009 en een aanpassing van het grondbeleid is
nodig. Ten eerste omdat de rol van de gemeente anders is geworden: de gemeente
is meer procesregisseur dan dat zij voor eigen rekening en risico ontwikkelt. Als
procesregisseur zorgt de gemeente ervoor dat het (algemeen) belang wordt
gediend door het marktinitiatief op een goede wijze in te passen in de omliggende
omgeving, 'ruimtelijk' maar ook 'functioneel' c.q. 'financieel'.
Ten tweede zijn de financiële spelregels gewijzigd met de aanpassing van het BBV
per 01-01-2016.
De belangrijkste uitgangspunten in het grondbeleid blijven ongewijzigd, zoals het
per situatie (dat wil zeggen 'op maat') bepalen welk grondbeleid het beste is voor
een specifieke locatie.
Echter, de achterliggende afwegingscriteria worden wel bijgesteld. Kernwoord
daarbij is 'terughoudendheid' en 'selectiviteit' als het gaat om de eventuele keuze
voor een actief grondbeleid, waarbij deze laatste variant zeker niet wordt
uitgesloten.
Het uitgangspunt van de gemeente Dordrecht is: "Geen actief grondbeleid,
tenzij

De wijze waarop de gemeente Dordrecht de regierol vervult, is verder uitgewerkt in
de Investeringsstrategie die volgt uit de Structuurvisie 2040. Daarnaast is het een
vervolg op de Arrangementen op basis waarvan bij de stedelijke programmering
keuzes zijn gemaakt. Het geeft een beeld van keuzes, rollen en instrumenten voor
de gebiedsontwikkeling in Dordrecht, gebaseerd op het gemeentelijke beleid en de
potentie van de verschillende gebieden.
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Uitgangspunt hierbij is dat Dordrecht inzet op schaalvergroting onder andere door
de realisatie van 10.000 woningen om de sociaaleconomische positie van Dordrecht
en de Drechtsteden te verbeteren.
Inleiding

Het huidige grondbeleid dateert uit 2009 en een aanpassing van het grondbeleid is
nodig.
De (drie) belangrijkste redenen om de nota te actualiseren zijn:
• verder veranderende rol gemeente;
• veranderde wet- en regelgeving (nb. instrumenteel/technische wijzigingen);
• reguliere (vierjaarlijkse) actualisering van het grondbeleid.
Veranderde rol gemeente
In het verleden nam de gemeente vaker een actieve rol bij gebiedsontwikkeling en
ontwikkelde ook voor eigen rekening en risico. Nu is meer sprake van het
'begeleiden' van de grondexploitaties van andere partijen, het verhalen van kosten
die door de gemeente zijn gemaakt en het stellen van (locatie)eisen nodig vanuit
het algemeen belang.
Het invullen van de 'begeleidende rol' sluit de 'traditionele rol' van gemeente (zelf)
als grondexploitant nu en in de toekomst niet uit.
De gemeente heeft nu eenmaal in het verleden veel gronden verworven en zal deze
moeten blijven beheren, ontwikkelen of vervreemden. Tot die tijd vergt het een
bepaalde inspanning van de gemeente als eigenaar. Daarnaast kan een actief
grondbeleid ook nodig zijn en/of als aanjager dienen voor de ambitie die de
gemeente heeft ten aanzien van schaalvergroting en de bouw van woningen.
Veranderde wet- en regelgeving
Andere reden voor actualisering van de nota is dat er sinds de vaststelling van de
vorige nota alweer enige wijzigingen zijn doorgevoerd in de wet- en regelgeving op
het gebied van ruimtelijke ordening en omgevingsrecht. Enerzijds 'reparatie' of
aanvullende wet- en regelgeving. Maar daarnaast is per 1 oktober 2010 de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden.
Verder zijn per 01-01-2016 de verslagleggingsregels rond grondexploitaties zoals
die zijn vastgelegd in de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) gewijzigd.
Deze wijzigingen betreffen onder andere de looptijd van grondexploitaties en de
wijze waarop financieringskosten worden toegerekend aan de grondexploitaties.
Deze uitgangspunten zijn bij de Kadernota 2017 en Prognose 2016 vastgesteld en
conform de financiële verordening verwerkt in de Nota Grondbeleid 2018.
Tot slot is al enige jaren de Omgevingswet in voorbereiding. Deze gaat naar
verwachting in 2021 van kracht. Deze omgevingswet bundelt de wetgeving en
regels voor de fysieke leefomgeving tot één wet en moet een eind maken aan de
versnippering aan wetten en regels met elk hun eigen procedures en systematiek.
Reguliere .(yierlaa.rlijks.g) actualisering van het grondbeleid
Het is in lijn met reguliere afspraken vanuit planning en control en de BBV
regelgeving om de nota grondbeleid minimaal eenmaal per raadsperiode te
actualiseren.
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Op 27 juni 2017 is de 6e Wijziging van de Financiële Verordening vastgesteld (zie
RIS-dossier 1953677). In het bijbehorende raadsvoorstel is reeds aangegeven dat
er nog een aantal aanvullende wetstechnische wijzigingen nodig zullen zijn, als
nota's, die in de verordening worden genoemd, worden geactualiseerd. Bij de nota
Grondbeleid 2018 is dat nu het geval. Daarom wordt voorgesteld de Nota
grondbeleid - zoals artikel 11 van ook voorschrijft - onderdeel te laten gaan
uitmaken van de Financiële Verordening. Hiervoor is de voorliggende wijziging van
de Financiële verordening noodzakelijk.
Belangrijke principiële uitgangspunten blijven ongewijzigd, zoals het per situatie
(dat wil zeggen 'op maat') bepalen welk grondbeleid het beste is voor een
specifieke locatie.
De achterliggende afwegingscriteria worden wel bijgesteld. Kernwoord daarbij is
zoals gezegd: 'terughoudendheid' en 'selectiviteit' als het gaat om de eventuele
keuze voor een actief grondbeleid, waarbij deze laatste variant zeker niet wordt
uitgesloten.
Doelstelling

Het grondbeleid draagt bij aan het bereiken van de achterliggende doelstellingen
van ruimtelijke ordening, wonen, onderwijs, natuur, economische zaken en milieu
enzovoort. Deze achterliggende doelstellingen zijn terug te vinden in de
respectievelijke visie en beleidsdocumenten vanuit de betreffende beleidsvelden.
Voor de ruimtelijke ontwikkeling als zodanig is dit de Structuurvisie 2040 en de
daaraan gerelateerde investeringskaart en kansenkaarten.
Daarnaast worden in de bijlagen 'spelregels' beschreven die bij de uitvoering van
het grondbeleid gelden, zoals het taxatieprotocol en te hanteren richtlijnen bij
gronduitgifte en contractvorming.
Argumenten

Het uitgangspunt in het grondbeleid voor de komende jaren is dat per situatie
wordt bekeken welk grondbeleid wordt toegepast. Kernregel hierbij is "Geen
actief grondbeleid, tenzij

Steeds vaker zal de rol van de gemeente in gebiedsontwikkeling zijn het begeleiden
faciliteren van het markinitiatief. Hierbij heeft de gemeente de regie en de rol om
het marktinitiatief op een goede wijze in te passen in de omliggende omgeving.
Deze inpassing is niet alleen 'ruimtelijk' maar ook 'functioneel' c.q. 'financieel'.
Alleen op deze wijze ontstaat voor de locatie, het gebied en voor de gemeente een
meerwaarde. Een meerwaarde waar uiteindelijk alle betrokkenen van profiteren.
Het motto is dus samenwerken, maar dat niet zozeer meer door het gezamenlijk
delen van "de rekening en de risico's", maar samenwerking vooral vanuit het
proces met het doel een goede afstemming te bereiken tussen locatie en omgeving
en/of andere initiatieven in de omgeving. Dit vertaalt zich in een sturende regierol
voor de gemeente.
Deze nota grondbeleid is opgesteld om voor de periode 2018-2021 het grondbeleid
voor de gemeente Dordrecht te formuleren.
Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.
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Kosten en dekking

Niet van toepassing.
Duurzaamheid

Grondbeleid is geen doel op zich maar ondersteunend aan het realiseren van doelen
van de verschillende beleidsvelden. Dit geldt ook ten aanzien van duurzaamheid.
Communicatie en inclusief beleid

Niet van toepassing.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Niet van toepassing.
Bijlagen

- Ontwerp besluit;
- Nota Grondbeleid 2018: Regie op exploitatie;
- Richtlijnen gronduitgifte en contractvorming en taxatieprotocol grondexploitaties;
irs
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