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Gemeentelijl< grondbeleid 

onmisbaar 
DRS. P.L.B.A. VAN GEEL 

In een reactie op het artikel 'Ruimte tussen markt en overheid' (zie hiervoor) 

blijkt Pieter van Geel de kritiek op de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en de 

Nota Grondbeleid van het kabinet te delen: er is inderdaad weinig samenhang 

te vinden tussen beide nota's. Van Geel is het echter niet eens met de oplossin

gen van Marlet. Hij vindt dat deze de markt een te grote rol wil geven en met 

name de lokale overheden een te kleine rol. Daarbij richt zijn kritiek zich heel 

in het bijzonder op de stelling van Marlet dat 'er echt een einde moet komen 

aan de actieve rol voor gemeenten op de grondmarkt'. Van Geel stelt daarte

genover dat het bezitten van grond, het lokale overheden nu juist mogelijk 

maakt om maatschappelijk doelen te bereiken. De dubbele rol in privaat- en 

publiekrechtelijke zin vereist wel maximale transparantie. Dat kan en moet 

goed geregeld worden. 

Overheden voeren grondbeleid als middel om maatschappelijk gewenste doelen 

te bereiken die anders niet, onvoldoende dan wel te traag van de grond komen. 

Het gaat daarbij om het realiseren van natuur, woningen voor bepaalde doel

groepen en bedrijven terreinen maar ook in algemene zin om het tot stand bren

gen van een kwaliteitsvolle ruimtelijke ordening. 

Het lijkt daarom logisch dat de Vijfde Nota en de nota Grondbeleid in samen

hang gepresenteerd zijn. Marlet heeft gelijk met zijn constatering dat er inhou

delijk helaas echter weinig samenhang te vinden is. Het trauma van de Vierde 

Nota (eerst lokaties aanwijzen en daarna verbaasd zijn dat de markt allerlei stra

tegische grondposities inneemt) lag niet in het verschiet. Er worden immers in 

deze fase terecht geen concrete lokaties genoemd. Een mooi voorbeeld van slech

te afstemming vormt het concept van de stedelijke netwerken. Het is heel begrij

pelijk dat men deze optie kiest: het is een aantrekkelijk idee om wonen en wer

ken op een hoger niveau dan de individuele stad op elkaar af te stemmen. 

Daarbij hoort echter een regionaal grondbeleid met een regionale verevening 

van kosten en opbrengsten. En daarover wordt met geen woord gerept in de Nota 

Grondbeleid. 

Het grootste probleem van beide nota's is echter dat de sturingsfilosofie erg 

inconsequent is. En dat is in meer dossiers een achilleshiel van Paars gebleken. 

Zo kiest de Vijfde Nota decentrale sturing waar een zekere centrale regie nodig 

is (instrumentontwikkeling op het gebied van het grondbeleid, herstructurering) 
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en centralistische sturing als dat volstrekt overbodig en contraproductief werkt 

(bij de vaststelling van de rode contouren). Hierbij heeft de PvdA-fractie haar zin 

gekregen die graag met "kaarten" wilde werken. Het is echter een illusie om te 

denken dat maatschappelijke processen via kaarten gestuurd kunnen worden. 

Ook de nota Grondbeleid is weinig vernieuwend en codificeert inderdaad zoals 

Marlet stelt een weinig spectaculair compromis tussen Neprom en de gemeenten 

via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Marlet wil enkele stappen verder gaan en doet in zijn artikel enkele suggesties 

voor een nieuwe rolverdeling tussen de overheden onderling en tussen overheid 

en markt. Hoewel ik onrecht doe aan zijn beschouwing is de kern van zijn 

betoog toch als volgt samen te vatten: de overheid moet: 

a) de publieke randvoorwaarden aangeven en waarborgen waarbinnen de 

(grond)markt kan functioneren; 
b) de negatieve gevolgen van marktwerking mitigeren (publieke voorzieningen 

veilig stellen, sociale woningbouw mogelijk maken); 

c) geen actieve rol op de grond- en woningmarkt vervullen; 

d) wel de overwinsten op grond op centraal niveau afromen. 

Kanttekeningen bij visie Marlet 

Natuurlijk past een rol en taakopvatting van een overheid die de spelregels vast

legt waarbinnen de samenleving kan functioneren prima in het christen-demo

cratisch gedachtegoed. Maar de randvoorwaarden die Marlet meegeeft (groene 

contouren vastleggen is voldoende dan doet de markt de rest waarbij de negatie

ve gevolgen wat bijgepoetst worden) zijn wel erg beperkt. Allereerst zijn er bij de 

keuze van bouwlokaties en bouwprogramma's nog veel meer maatschappelijke 

doelen te onderkennen dan alleen het beschermen van de natuur of de open 

ruimte. Zo is er ook een directe relatie tussen de herstructureringsopgave in 

bestaand stedelijk gebied en de nieuwbouw. Niet alleen in woningmarkttechni

sche en financiële zin maar ook bijvoorbeeld als het gaat om het nastreven van -

in sociaal opzicht - gemengde wijken. 

Dat er al jaren in relatie tot de marktvraag te weinig gebouwd wordt, heeft wei

nig met marktwerking te maken. Door de snelle toename van de welvaart is er 

een geweldige discrepantie ontstaan tussen de kwaliteit van de bestaande voor

raad en de woonwensen. Er is een groot tekort aan woningruimte, niet alleen in 

de centra van onze dorpen en steden, maar ook in groene woonmilieu's. Met 

nieuwbouw wordt jaarlijks maximaal 1 % aan de woningvoorraad toegevoegd. 

En het zal duidelijk zijn dat er met die 1 % slechts weinig te corrigeren valt. 

Meestal wordt daarbij overigens domweg de meest profijtelijke marktvraag 

gevolgd. Over langere periode zou dit tot enige marktconformiteit kunnen lei-
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den, maar dat is in beperkte mate het geval. 

Het echte probleem op de woningmarkt is dat wij de marktvraag onvoldoende 

inbedden in een strategische visie op wonen op de middellange termijn. Dat ver

eist slopen, verbouwen en nieuwbouw in onderlinge samenhang bekijken en het 

verrekenen en toerekenen van kosten en baten. Met het meer ruimte geven aan 

de markt kom je er niet. Er is een stevige toekomstvisie op het wonen vereist en 

een daar onderliggende filosofie hoe wij onze samenleving willen inrichten. Dit 

vereist een overheid die zelf weet wat zij wil en geen overheid die zich beperkt 

tot het zonder meer honoreren van initiatieven van particulieren. Wat de over

heid wel zal moeten afleren is zelf normatief te bepalen wat op de woningmarkt 

goed is voor de burgers. Een actieve rol van de lokale overheden op de woning

markt en de grondmarkt is daarom noodzakelijk. 

Natuurlijk is er iets voor te zeggen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de over

heid in een dubbele positie terechtkomt: dat zij enerzijds degene is die de spelre

gels bepaalt en anderzijds tevens speler op het veld zelf is. Er zit echter ook een 

andere kant aan. De lokale overheid wil maatschappelijke doelen realiseren. 

Daarbij is het bezitten van grond posities van cruciaal belang. Marlet verengt het 

vraagstuk tot de afroming van overwinsten en stelt daarbij dat dit veel beter 

door de centrale overheid kan geschieden. Maar deze winst is slechts een klein 

deeltje van het verhaal. Het gaat niet om "the joy of ownership". Dat zou een heel 

slechte drijfveer zijn. Het gaat erom dat met grond posities heel veel gestuurd 

kan worden in de keten van bouwen en wonen: van woningbouwprogramma's 

tot het verevenen van dure en goedkopere lokaties. 

Met de vermeende winsten van de lokale overheden is overigens niets mis. Bij 

velen bestaat de idee dat daarmee het wijk- en buurthuiswerk door de gemeen

ten wordt betaald. In werkelijkheid worden daarmee de onrendabele toppen in 

de exploitaties van moeilijke doch maatschappelijk gewenste ontwikkelingen 

verrekend. 

Als we zouden kiezen voor de benadering van Marlet moeten we heel andere in

strumenten ontwikkelen om dezelfde doelen te bereiken. Dan moet de overheid 

meer invloed krijgen op wat er gebouwd wordt. Ook zal er verevening via heffin

gen moeten komen tussen de gemakkelijk te ontwikkelen lokaties in het buiten

gebied en de dure moeilijke herstructureringslokaties in bestaand stedelijk 

gebied. Zolang instrumenten om dit te bereiken niet beschikbaar zijn, is een ge

meentelijk grondbedrijf onmisbaar. Overigens niet alleen op gemeentelijke ni

veau, maar ook op provinciaal niveau is een actief grondbeleid noodzakelijk. De 

dubbele rol van de overheden in privaat- en publiekrechtelijke zin vereist echter 

wel maximale transparantie. Dat moet en kan goed geregeld worden, beginnend 

met de interne ambtelijke organisatie en eindigend bij de gemeenteraad die hel

dere spelregels aan het college van B en W kan opleggen voor het acteren op de 
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grondmarkt. 

Blijft over de interessante discussie over het afromen van overwinsten. of zoals 

Marlet stelt: "Het enorme surplus op de grond en woningmarkt". De kern is 

natuurlijk dat louter door de wijziging van de bestemming plotseling veel waar

de toevalt aan de eigenaar van de grond. Dat is niet helemaal logisch. De kern 

zou moeten zijn dat als door overheidshandelen de waarde van particulier bezit 

vermindert dat vergoed zou moeten worden en dat bij waardetoevoeging dat 

gedeeltelijk afgeroomd zou moeten worden. Technisch is dat nog buitengewoon 

lastig uit te voeren, maar via gematigde forfaitaire vergoedingen en heffingen 

kan een rechtvaardige verdeling van lasten en lusten wel tot stand gebracht wor

den. 

De open ruimteheffing is een ander verhaal. Indien dit instrument bedoeld 

wordt, om als aanvulling op het ruimtelijk ordeningsinstrumentarium, de aan

maak van nieuwe ruimte duurder te maken, zodat nog verantwoorder omgegaan 

wordt met de schaarse ruimte, dan is er iets voor te zeggen. Maar ik wil er ook 

nadrukkelijk kantekeningen bij plaatsen. Het gevolg is wel dat de min of meer 

toevallige bewoner op die plek de hogere kosten moet betalen, terwijl het uitein

delijk een algemene afWeging van de gemeente is geweest waar, waarom en wat 

gebouwd werd. Als er al aan dit instrument gedacht wordt, dan zou de uitwer

king zodanig moeten zijn dat de lasten over de gemeenschap als geheel gespreid 

worden. Een aantrekkelijker instrument zou kunnen zijn het verrekenen van 

alle kosten voor het in gebruik nemen van buitengebied, volgens het principe 

dat de vervuiler betaalt. Die vervuiler is dan de lokale overheid en niet de toeval

lige individuele bewoner. 

Samengevat: De overheid zal op het gebied van bouwen en wonen een grote rol 

moeten blijven vervullen. Marktwerking moet gebruikt worden binnen de strate

gische doelstellingen van de overheid. En daar hoort tot nader order een grote 

maar wel transparante rol weggelegd te zijn voor de gemeentelijke grondbedrij

ven. 

Pieter van Geel is lid Gedeputeerde Staten Noord Brabant en kandidaat-Tweede Kamerlid 

voor het CDA. 
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