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'De ruimte betaald' 1 

-Aanzet voor een CDA-visie op 

het grondbeleid-

MR. P.J. BIESHEUVEL EN DRS. P.R. TULNER 

Private partijen moeten zelf grond kunnen verwerven voor het bouwen van 

bijvoorbeeld woningen en kantoren. Particulier initiatief moet immers de 

ruimte krijgen mits zij niet ten koste gaat van bredere, maatschappelijke doe

len zoals het kwaliteitsniveau van nieuwe woonwijken. Ten tweede moeten er 

maatregelen genomen worden om de grondmobiliteit te vergroten. Fiscale 

maatregelen en verkoop van domeingronden zouden de grondprijsstijging 
kunnen beperken. 

1. Inleiding 

Na ruim 20 jaar is het grondbekid plotseling weer temg op de politieke agenda. 

Lange tijd leek er op dit onderwcr;J een taboe te rusten, hetgeen uiteraard alles 

te maken had met de val van hct kabinet Den Uyl in 1977. Overigens lagen des

tijds de opvattingen van enerzijds de confessionele fracties en anderzijds de 

PvdA minder ver uiteen dan vaak wordt gedacht. Het meningsverschil over de 

grondpolitiek was echter de druppel die de emmer deed overlopen. Toch is er de 

afgelopenjaren wei een en ander rand het thema grondbeleid gebeurd. Zo is in 

1996, met het oog op het tegengaan van speculatie met bouwgrond op onder 

meer de VINEX-locaties, de werkingssfeer van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten 

(WVG) aanzienlijk uitgebreid. Het CDA speelde bij de wijziging van deze wet een 

sleutelrol, door een compromistekst te formuleren waarin D66 en de PvdA zich 

~ uiteindelijk konden vinden. Daarnaast is enkele jaren geleden door het kabinet 

een wetsontwerp opgesteld ter uitbreiding van de mogelijkheden tot kostenver· 

haal bij de ontwikkeling van nieuwbouwlocaties, dat echter na forse kritiek van 

de Raad van State weer is ingetrokken. Achteraf beschouwd is het overigens 

merkwaardig dat deze in trekking destijds niet tot een debat in de Kamer heeft 

geleid; het vraagstuk van het kostenverhaal is hierdoor tijdelijk op de achter

grond geraakt. Het afgelopen jaar is de discussie over het grondbeleid echter in 

een stroomversnelling terecht gekomen, mede door de voortdurende stijging van 

de grondprijzen en een aantal rechtszaken rond het voorkeursrecht. De veron

derstelde tekortkomingen in de WVG zijn met name voor enkele lokale en lande

lijke PvdA-politici aanleiding geweest om aan te dringen op (nog) meer over-
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J:j' De regiefunctie 

van de gemeente bij 

de realisering van 

nieuwe bestemmin-

gen wordt tot op 

zekere hoogte door 

de ontwil<kelingen 

op de grondmarl<t 

uitgehold, 

heidsinvloed in het domein van de grandpolitiek. 

2. Regiefunctie gemeenten onder drul< 

De afgelopen jaren zijn private partijen een steeds actievere ral gaan spelen op 

de grondmarkt, hetzij met het oogmerk een flinke winst uit de doorverkoop of 

exploitatie te halen, hetzij met het doe! de bouwcontinulteit van het eigen 

bedrijf veilig te stellen, Tegelijkertijd zijn met name de financiele mogelijkheden 

voor gemeenten om een actieve grandpolitiek te bedrijven aanzienlijk minder 

geworden, Het gevolg hiervan is, dat het voor gemeenten moeilijker wordt om de 

gewenste bestemming van een gebied te realiseren, want zij hebben de grand 

vaak niet meer in handen. Soms is er zelfs sprake van tientallen grandeigenaren, 

waarmee apart zaken moeten worden gedaan om een plan rand te krijgen. 

Toepassing van de Wet Voorkeursrecht gemeenten (WVG) biedt slechts beperkt 

soelaas, omdat daar- evenals in de Onteigeningswet- het principe van zelfreali

satie is gehandhaafd. Je zou dan kunnen zeggen: laat de gemeente exact in het 

plan vastleggen op welke wijze de grandeigenaar tot zelfrealisatie mag overgaan. 

Er mogen echter in het bestemmingsplan slechts voorschriften worden opgeno

men indien deze 'ruimtelijk relevant' zijn. Het resultaat is dat de gemeente niet 

a! haar wensen middels voorschriften in het bestemmingsplan kan realiseren, 

terwijl zij de 'zelfrealiserende' grandeigenaar een bouwvergunning niet kan wei

geren indien de aanvraag past binnen de (tekortschietende) kaders van het 

bestemmingsplan. 

Kortom, de regiefunctie van de gemeente bij de realisering van nieuwe bestem

Iningen wordt tot op zekere hoogte door de ontwikkelingen op de grandmarkt 

uitgehold. Het feit dat de gemeente de grand vaak niet meer zelf in handen 

heeft leidt er tevens toe, dat de kosten van bepaalde gemeenschapsvoorzienin

gen niet (meer) volledig op de grandeigenaarfbouwer kunnen worden verhaald. 

De huidige mogelijkheden tot het heffen van een baatbelasting op grand van 

artikel 222 van de Gemeentewet zijn in dit opzicht te beperkt. Een uitgebreidere 

exploitatieheffing zou daartoe uitkomst moeten bieden. Een betreffend wetsont

werp is echter enkele jaren geleden door de Raad van State sterk bekritiseerd, en 

daarap door de regering teruggenomen. De Raad van State had met name 

bezwaar tegen de 'vermenging' van contractuele en fiscale mogelijkheden tot 

kostenverhaal in het wetsontwerp. 

De discussie over de gemeentelijke regiefunctie strekt zich ook uit tot de stedelij

ke vernieuwing. De vraag kan zelfs worden gesteld of de discussie zich niet te 

vee! richt op het oplossen van de prablemen van gisteren in plaats van die van 

morgen. In de toekomst zal de aandacht namelijk verschuiven van het ontwikke-
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~". De ontwikke-

ling op de grond-
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tevens toe geleid 

dat enkelingen zich 

knnnen verrijken, 

terwijl de gemeen

schap - die door 

een bestemmings-

wijziging de waarde 

van de betreffende 

gronden heeft ver-

hoogd - hier zelf in 

financieel opzicht 

nauwelijks van pro

fiteert. 

len van compleet nieuwe locaties voor wonen en werken 'in de groene wei' naar 

het beter benutten of opnieuw gebruiken van de bestaande stedelijke omgeving. 

Dit laatste zal ongetwijfeld een belangrijk thema worden in de komende Vijfde 

Nota Ruimtelijke Ordening. In dit opzicht is het van groot belang om te kijken 

ofhet huidige instrumentarium met betrekking tot onteigening en baatbelas

ting voldoende is toegesneden op de toekomstige opgaven in het kader van her

inrichting en herstructurering. De gemeentelijke regie functie staat, in het licht 

van de veelheid aan partijen en het veelal versnipperde bezit, waarschijnlijk 

meer onder druk bij herstructureringsprojecten dan bij de ontwikkeling van 

nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. Bovendien is het bij herstructure. 

ringsprojecten veel moeilijker om een sluitende grondexploitatie te bereiken 

dan bij de realisering van nieuwe locaties. 

3. Stijgende grondprijzen 

De ontwikkeling op de grondmarkt heeft er tevens toe geleid dat enkelingen 

zich kunnen verrijken, terwijl de gemeenschap - die door een besteI11mingswijzi

ging de waarde van de betreffende gronden heeft verhoogd - hier zelf in finan

cieel opzicht nauwelijks van profiteert. Dit wordt door velen als onrechtvaardig 

beschouwd, en doet de roep om afroming van 'overwinsten' steeds luider ldin

ken. De algemene prijsstijging leidt er in elk geval wel toe dat bepaalde doelen 

of bestemmingen, zoals de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), steeds moeilijker 

kunnen worden gerealiseerd. Bovendien kan door de hoge grondprijzen het 

beoogde kwaliteitsniveau bij nieuwbouw van woningen vaak niet worelen 

gehaald. Daarnaast ondervindt ook de agrarische sector negatieve effecten van 

de hoge grondprijs, die gemiddeld genomen de afgelopen zes jaar met maar 

liefst 70% is gestegen. Deze negatieve effecten zien we onder meer optreden bij 

de uitvoering van ROM-projecten. Zo wordt de uitplaatsing van agrariërs in het 

ROM-gebied Zuidoost-Friesland bemoeilijkt, doordat voor veel geld uitgekochte 

boeren uit West- en Zuid-Nederland voor hoge prijzen agrarische bedrijven in 

deze provincie opkopen. Deze ontwikkeling is een veeg teken in het licht van de 

grootschalige reconstructieplannen die in provincies als Noord-Brabant, 

Gelderland en Overijssel nog tot uitvoering moeten komen. Het gebrek aan uit

plaatsingsmogelijkheden voor agrariërs kan overigens ook weer tot vertraging bij 

de realisering van belangrijke VINEX-Iocaties leiden, zoals bij de nieuwe wijk 

Brandevoort bij Helmond. Voorts vormen de stijgende grondprijzen in toenemen

de mate een belemmering voor de behoefte bij veel agrarische bedrijven aan 

extra grond. Met name factoren als schaalvergroting onder invloed van de libera

lisering van de wereldhandel en extensivering vanwege milieu-eisen spelen bij 
deze extra vraag naar grond een rol. 
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De vraag is nu op welke wijze de prijsstijging kan worden belnvloed. Op de eer

ste plaats kan de momenteel geringe 'grondmobiliteit' worden vergroot. Daarbij 

gaat het onder meer om aanpassingen in de fiscale sfeer, waardoor oudere boe

ren gestimuleerd worden om eerder te stoppen en uitgekochte boeren fiscaal 

niet gedwongen worden om elders een nieuw bedrijf op te starten. Daarnaast 

zou bijvoorbeeld in de Flevopolders nu nog verpachte landbouwgrond kunnen 

worden verkocht'. Het is wel van belang om de verpachte gronden niet in een 

keer 'op de markt te gooien', en dit instrument vooral in te zetten voor snelle 

hervestiging van agrariers uit reconstructiegebieden. De opbrengsten uit ver

koop kunnen worden gebruikt voor aankopen elders, zodat de overheid perma

nent beschikt over een strategische grondvoorraad. Uiteraard moeten gronden 

die in de toekomst wellicht nodig zijn voor bijvoorbeeld woningbouw niet wor

den verkocht. Overigens heeft staatssecretaris Bos van Financien inmiddels 

besloten om de verkoop van domeingronden voorlopig stop te zetten, dit met 

het oog op de vormgeving van het nieuwe pachtbeleid en de beleidskeuzes die in 

de komende Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening zullen worden gemaakt. 

Op de tweede plaats moet gekeken worden naar de wijze waarop de prijsvorming 

momenteel plaatsvindt. De vraag kan zelfs worden gesteld of de prijsvorming 

uberhaupt aan het vrije spel der marktkrachten moet worden overgelaten. 

lmmers, grond is in ons land een uiterst schaars goed, en schaarste vormt van

wege het gevaar van speculatiejprijsopdrijving vanouds een motief om tot over

heidsinterventie over te gaan (denk aan de regulering van pachtprijzen voor 

landbouwgrond). Juist om de uitvoering van zowellopende ROM-projecten als 

toekomstige reconstructieprojecten veilig te stellen, is er in elk geval vee! te zeg

gen voor het activeren van het voorkeursrecht door de Dienst Landelijk Gebied 

(DLG) op grond van de Wet Agrarisch Grondverkeer. Daarnaast zou aan de pro

vincies het voorkeursrecht kunnen worden toegekend voor het aankopen van 

agrarische grond voor hervestigers. Wat betreft de prijs van de bij toepassing van 

het voorkeursrecht aan te kopen grond dient volgens ons het uitgangspunt 

"agrarische bedrijfswaarde plus schadeloosstelling" te zijn; het gaat immers om 

aankopen waarbij de agrarische bestemming gehandhaafd blijft. 

Een andere manier om iets aan de forse stijging van de grondprijzen te doen, is 

het verschaffen van meer zekerheid om trent de toekomstige bestemming van 

grond, althans wat betreft de realisatie van natuur en groenvoorzieningen. 

Onzekerheid omtrent de toekomstige bestemming heeft immers een nadelig 

effect op de verhandelbaarheid van de betreffende grond. Het vroegtijdig vastleg

gen van 'rode' bestemmingen is overigens minder gewenst, omdat speculatie 

met bouwgrond juist moet worden voorkomen. Voorts valt te overwegen om de 

prijsvaststelling bij onteigening ten behoeve van woningbouw, industrie etcetera 
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te baseren op de "ruwe bouwgrondwaarde", waarin de nog te betalen (gemiddel

de) exploitatiebijdrage is verdisconteerd. Hiertoe zou artikel 40d van de 

Onteigeningswet moeten worden aangepast. De prijs bij onteigening is namelijk 

mede richtinggevend voor de prijsvorming 'in de markt'. Tot nu toe vindt de 

prijsvaststelling bij dergelijke onteigeningen plaats op basis van de zogeheten 

vergelijkingsmethode, waarbij gekeken wordt naar de prijzen die op dat 

moment voor vergelijkbare stukken grond worden betaald, inclusief prijseffec

ten als gevolg van speculatie met (toekomstige) bouwgrond. Aldus kan zowel de 

opwaartse druk op de grondprijzen enigszins worden verminderd, als ongerecht

vaardigde verrijking door speculerende grondeigenaren tegen worden gegaan. 

4. Terugkeer naar een actief grondbeleid? 

Eén van de oplossingen voor reparatie van de gemeentelijke regiefunctie zou een 

terugkeer naar een actief grondbeleid kunnen zijn; de gemeente komt daarmee 

immers in een sterkere onderhandelingspositie tegenover private partijen te ver. 

keren. Dit heeft echter als risico een verdere prijsopdrijving, terwijl gemeenten 

veelal ook niet over de financiële middelen beschikken voor een actief grondbe

leid. Overigens heeft CDA·gedeputeerde Van Geel voorgesteld om de provincies 

wél een actievere rol in het grondbeleid te laten spelen. Hij bepleit in dit verband 

de oprichting van 'ontwikkelingsmaatschappijen', die in de provincies actief zou

den moeten worden op de grond- en onroerend goedmarkt. Van Geel ziet voor 

deze ontwikkelingsmaatschappijen met name een rol weggelegd bij de uitvoering 

van reconstructieplannen en de ontwikkeling van nieuwe glastuinbouwgebieden. 

Men zou ook tot het schrappen van de mogelijkheid van zelfrealisatie in de WVG 

en Onteigeningswet kunnen overgaan, maar dat staat haaks op de wens om pri

vate partijen juist meer bij de realisering van overheidsdoelstellingen op bijvoor

beeld het terrein van het wonen te betrekken. Vermeldenswaard is in dit ver

band dat ook de VNG niet aan het uitgangspunt van zelfrealisatie wil tornen. 

Wel leek het afgelopen jaar een wijziging van de WVG nodig om allerlei ondoor

zichtige constructies van grondeigenaren en projectontwikkelaars (waaronder 

'koopoptie-contracten'), waardoor blijkbaar een oneigenlijk beroep op zelfrealisa

tie kon worden gedaan, onmogelijk te makelI. In verband hiermee stuurde het 

kabinet in december 1999 een wetsontwerp voor advies naar de Raad van State. 

Minister Pronk heeft: echter de Tweede Kamer inmiddels laten weten een wijzi

ging van de wet op korte termijn niet nodig te vinden, gezien enkele voor de 

betrokken gemeenten gunstig verlopen rechtszaken inzake de toepassing van 
artikel 26 van de WVG. 

Een meer voor de hand liggende oplossing is het uitbreiden van de mogelijkhe. 
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den voor gemeenten om middels bet bestemmingsplan voorwaarden aan zelfre

alisatie te kunnen stellen. Daarnaast zouden aan bet verlenen van bouwvergun

ningen aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld, die verband bouden 

met de kosten van bet aanleggen van bepaalde voorzieningen die met bet 

betreffende gebouw of project samenbangen. Dergelijke ideeen komen dicbt in 

de buurt van de gedacbte van professor De Haan om met 'exploitatievergunnin

gen' te gaan werken '. Kern punt in de benadering van De Haan is bet vervangen 

van de huidige exploitatieovereenkomst op grond van artikel 42 van de Wet op 

de Ruimtelijke Ordening (WRO) door een exploitatievergunning, zonodig aange

vuld met een regeling inzake een grondexploitatiebeffing. In deze exploitatie

vergunning zouden eisen als grondafstand voor openbare doeleinden en zelfre

alisatie conform bet gemeentelijk bestemmingsplan kunnen worden opgeno

men. Een dergelijke benadering spreekt ons zeer aan, al zal naar onze mening 

een vrijwillige exploitatieovereenkomst in de plaats van een vergunning moeten 

kunnen treden, wanneer aan de door De Haan opgesomde eisen inzake de 

exploitatievergunning is voldaan. Wij sluiten ons op dit punt aan bij bet recent 

uitgebracbte advies van de VROM-raad'. Het sluitstuk van de door professor De 

Haan voorgestelde aanpak vormt de onteigening van de grondeigenaar die geen 

exploitatievergunning beeft verkregen, of deze vergunning niet tijdig beeft aan

gevraagd. Op deze manier kan ook de problematiek van de 'free riders' worden 

opgelost. 

5. Reil<Wijdte van het kostenverhaal 

Hoewel wij de noodzaak tot verbetering van het kostenverhaal-instrumentarium 

onderschrijven, is nog onduidelijk welke voorzieningen via een verbeterd instru

mentarium door onder meer projectontwikkelaars mede bekostigd moeten wor

den. Bij het enkele jaren geleden tot stand gekomen akkoord tussen de NEPROM 

(projectontwikkelaars) en de VNG over de noodzaak tot uitbreiding van het kos

tenverhaal-instrumentarium is deze vraag niet afdoende beantwoord. Gaat het 

daarbij ook om groenvoorzieningen buiten de nieuw gerealiseerde woonwijken 

(denk aan realisering Randstadgroenstructuur), of de aanleg van een light-rail

netwerk in de regio waarop de betreffende wijk wordt aangesloten? In meer alge

mene zin is de vraag aan de orde welke bovenwijkse voorzieningen onder een 

nieuwe, uitgebreide regeling inzake de exploitatiebijdrage moeten komen te val

len. Daarnaast is er nog de vraag of de 'bouwende partij' zou moeten bijdragen 

aan de volledige plankosten en bepaalde maatschappelijke voorzieningen in een 

nieuwbouwwijk. Overigens bestaat het risico dat een te uitgebreide mogelijkheid 

van kostenverhaal de prijs van nieuwbouwwoningen verder zal doen stijgen. De 

NEPROM heeft al aangegeven dat de ruimte voor extra 'afroming' niet zo groot is 

als door sommigen wordt gedacht. 

p 

It 

z 

n 



CDVI NR 61JUNI 2000 

~ Wij achten het 

redelijl< dat private 

partijen meebeta

len aan groenvoor

zieningen nabij 

nieuwe wijken. 

Wij achten het in elk geval redelijk dat private partijen meebetalen aan groen

voorzieningen nabij nieuwe wijken (de "rood betaalt voor groen·'-gedachte). De 

waarde van de woningen wordt immers mede bepaald door de op loop-/fietsaf

stand beschikbare groenvoorzieningen en recreatiemogelijkheden. Meer in het 

algemeen gesteld is het volgens ons redelijk dat private partijen meebetalen aan 

de aanleg van voorzieningen waar zij door waardevermeerdering van het onroe

rend goed van profiteren; in feite wordt hiermee het profijtbeginsel toegepast. 

Deze aanbeveling ligt min of meer in lijn met de opvatting van de VROM-raad, 

dat het kostenverhaal gericht moet zijn op voorzieningen "die redelijkerwijs en 

aantoonbaar direct van belang zijn te achten voor exploitanten, toekomstige 

eigenaren van woningen en andere gebouwen, en van bewoners en werkers in 

het plangebied." 

Een concreet voorbeeld: projectontwikkelaars zouden kunnen meebetalen aan 

het "Bentwoud", een bosgebied dat de komende jaren nabij de nieuwbouwwijk 

Oosterheem in de gemeente Zoetermeer wordt aangelegd. Het duidelijk vastleg

gen van de reikwijdte van de exploitatiebijdrage kan overigens een dempend 

effect hebben op de grondprijzen. Bouwers en projectontwikkelaars die voor het 

veilig stellen van de continuïteit van hun bedrijf grond opkopen, weten dan 

immers vooraf waar ze aan toe zijn. 

6. Bestemmingsheffing en grondspeculatie 

Het onderzoeksbureau Nyfer is met het voorstel gekomen om middels een 

'bestemmingsheffing' tevens de grondwaardestijging als gevolg van bepaalde 

bestemmingswijzigingen of door de overheid aangelegde voorzieningen gedeelte

lijk afte romen'. Het bureau geeft echter toe dat deze gedachte nog verder moet 

worden uitgewerkt. Wat ons betreft kunnen er in elk geval de volgende kantteke

ningen bij worden geplaatst. Op de eerste plaats profiteert de overheid nu ook al 

van de stijging van de grondprijzen middels de BTW op bouwgrond en de over

drachtsbelasting. Op de tweede plaats is het invoeren van een bestemmings

heffing als een vorm van belasting voor zittende eigenaren/gebruikers juridisch 

erg gecompliceerd; denk maar eens aan de begrenzing van het 'heffingsgebied' 

en het vaststellen van de 'mate van profijt' van bepaalde voorzieningen. Het 

zogeheten gelijkheidsbeginsel zal bij het heffen van belastingen (een heffing is 

een vorm van belasting) de introductie van een bestemmingsheffing bij gebrui

kers/eigenaren van bestaande kantoren of bedrijven sterk bemoeilijken. 

Bij nieuwbouw ofherontwikkeling rond door de overheid gefinancierde infra

structuur zalmen op minder juridische problemen stuiten. De VROM-raad kiest 

dan ook in het eerder aangehaalde advies 'Het instrument geslepen' voor het 

invoeren van een op waardestijging bij concrete herontwikkeling toegespitste 
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'planbaatvergoeding', als spiegelbeeld van de planschadevergoeding ex artikel 49 

WRO. Hoewel dit op zich een werkbare optie lijkt, rijst wei de vraag wat de meer

waarde van een dergelijk instrument is ten opzichte van PPS-constructies 

(publiek-private samenwerking), waarbij private partijen bijvoorbeeld een dee! 

van de kosten van de aan tc lcggen infrastructuur of de inrichting van de open

bare ruimte voor hun rekening nemen. Voor de participerende private partijen 

geldt hierbij dus letterlijk en figuurlijk dat de kosten voor de baat uitgaan. Wij 

zijn derhalve nog niet overtuigd van de noodzaak tot invocring van een bestem

mingsheffing of planbaatvergoeding. Ovcrigens ziet ook de VNG weinig in de 

invocring van een bestemmingshcffing; voor gemeenten staat namelijk de omge

vingskwalitcit van de bouwlocaties centraal, die met name door een adequaat 

kostenverhaal-instrumcntarium gewaarborgd moet worden. 

Wat betreft het voorkomen van specula tie met bouwgrond is het van groot 

belang dat geleerd wordt van de fouten uit het verleden. Immers, bij de VINEX 

werden - althans voor de grote stadsgewesten - concreet de nieuwe bouwlocaties 

aangegeven, zonder dat de betreffende gemeenten de mogelijkheid hadden om 

het voorkeursrecht in deze gebieden te vestigen. Ondanks het feit dat de WVG 

inmiddels is aangepast, waardoor gemeenten tegenwoordig het voorkeursrecht 

kunnen vestigen bij een grote bouwopgave, lijkt het toch nuttig om in de komen

de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening niet concreet de toekomstige bouwlocaties 

aan te geven. Hct CDA heeft bij de Kamerbehandcling van de Startnota (de voor

loper van de Vijfde Nota) al aangegeven, dat het voortouw voortaan bij de provin

cies moet komen te liggen. Om speculanten daadwerkelijk voor te kunnen blij

ven, zullen gemeenten echter wel het voorkeursrecht moeten kunnen vestigen, 

zodra de nieuwe bouwlocaties in het ontwerp-streekplan zijn vastgelegd. Wij 

bepleiten daarom een aanpassing van de WVG op dit punt, waarbij het uitgangs

punt blijft dat de gemeente het voorkeursrecht vestigt. Daarnaast is het volgens 

ons wenselijk om ook gemeenten die verplicht zijn binnen de in het streekplan 

vastgelegde bouwcontouren te blijven, maar geen grote bouwopgave hebben, de 

mogelijkheid te geven om het voorkeursrecht te vestigen. Immers, door het 

opnemen van de contouren in het streekplan ligt de bouwrichting bij voorbaat 

vast, zodat het- zonder extra instrumentarium- speculanten wei erg gemakke

lijk zou worden gemaakt! 

7.Mronding 

Ter afronding van dit artikel zetten wij enkele kernpunten uit ons betoog op een 

rij, en gaan wij kort in op de realisatie van de EHS. Op de eerste plaats wensen 

wij vast te houden aan de mogelijkheid dat private marktpartijen zelf grand ver

werven ten behoeve van het bouwen van bijvoorbeeld woningen en kantoren. 
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Wij nemen hiermee nadrukkelijk afstand van geluiden uit sociaal-democratische 

kring, die er op neer komen dat de overheid omwille van het 'algemeen belang' 

de grond altijd als eerste of enige moet kunnen verwerven. Het CDA is immers 

een beweging die waar mogelijk particulier initiatief de ruimte wil geven, mits 

deze initiatieven niet ten koste gaan van bredere, maatschappelijke doelen. Eén 

van deze doelen betreft het waarborgen van een voldoende kwaliteitsniveau -

inclusief voorzieningen - van nieuwe of te vernieuwen woonwijken. In dit ver

band hebben wij voorgesteld de mogelijkheden voor gemeenten om de kosten 

van bepaalde voorzieningen te verhalen op 'zelfrealiserende' (dus zelf bouwende) 

projectontwikkelaars uit te breiden. De te verhalen kosten zouden wat ons 

betreft ook betrekking mogen hebben op nabij gelegen groenvoorzieningen (de 

"rood betaalt voor groen "-gedachte), of nieuwe infrastructuur die bijdraagt aan 

een goede ontsluiting van de betreffende wijken of bedrijfsterreinen. Voorts 

ondersteunen wij de voorstellen van professor De Haan om met exploitatiever

gunningen te gaan werken. Door in dergelijke vergunningen voorwaarden op te 

nemen die betrekking hebben op onder meer grondafstand voor openbare doel

einden en inpassing van de bouwwerken in het door de gemeente opgestelde uit

voeringsplan, kan de gemeentelijke regiefunctie naar onze mening inderdaad 

aanmerkelijk worden versterkt. 

Op de tweede plaats is het volgens ons noodzakelijk dat er maatregelen worden 

genomen om de grondmobiliteit te vergroten. Er is op dit moment in grote 

delen van Nederland sprake van een grote discrepantie tussen de grondvraag en 

het grondaanbod, met als gevolg een snelle stijging van de grondprijzen. Deze 

stijging belemmert de realisatie van uiteenlopende maatschappelijke doelen in 

de sfeer van woningbouw, agrarische bedrijfsvoering en natuurbeheer. 

Maatregelen in de fiscale sfeer en het verkopen van domeingronden zouden de 

prijsstijging kunnen beperken, terwijl ook een wijziging van de manier waarop 

de prijs van grond bij onteigening voor woningbouw en dergelijke wordt vastge

steld een gunstige uitwerking kan hebben. Wij hebben overigens niet de illusie 

dat dergelijke maatregelen de voortdurende stijging van de grondprijzen geheel 

zullen kunnen beëindigen; daarvoor liggen er te veel 'claims' op de beschikbare 

ruimte. Volgens berekeningen van het ministerie van VROM is er de komende 

decennia nog een gebied ter grootte van de provincie Zuid-Holland nodig om 

aan de vraag naar grond voor wonen, werken, recreatie, natuurontwikkeling en 

waterbeheer te kunnen voldoen. In dit licht is het volgens ons van groot belang 

dat in het kader van de komende Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening zoveel moge

lijk gestreefd wordt naar zuinig c.q. meervoudig grondgebruik. 

Tenslotte nog enkele opmerkingen over de realisatie van de EHS, die medio 2018 

moet zijn afgerond. Tot nu toe is het uitgangspunt bij de realisatie vrijwillige 
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verkoop geweest. De Raad voor het Landelijk Gebied komt in haar rapport 

"Grondbeleid voor groene functies"(december 1999) echter tot de conclusie, dat 

het inzetten van het onteigeningsinstrument voor de realisatie van de EHS vanaf 

2008 gewenst is. De Raad komt tot deze aanbeveling onder meer vanuit de con

statering "dat de huidige wijze van beleidsrealisatie- zeker gezien de verwachte 

ontwikkelingen op de grondmarkt- niet zal leiden tot de gewenste positie voor 

groene functies op de grondmarkt, en het bereiken van de vastgestelde beleids

doelen binnen de gestelde termijnen"'·. De Raad merkt daarbij overigens wel op 

dat onteigening als uiterste middel moet worden beschouwd. Gezien het feit dat 

de inrichting van een natuurgebied vaak pas kan beginnen wanneer de 

betreffende grand geheel is verworven, valt er volgens ons inderdaad iets te zeg

gen v66r het inzetten van het onteigeningsinstrument ten behoeve van natuur

ontwikkeling. Bovendien kan worden aangevoerd dat het merkwaardig is dat 

onteigening ten behoeve van woningbouw en infrastructuur (gemotiveerd vanuit 

het algemeen belang) wel als vanzelfsprekend wordt beschouwd, en onteigening 

ten behoeve van de EHS - waarvan de tijdige realisatie tach ook als een alge

meen belang kan worden gezien - tot nu toe niet. Het lijkt ons echter nog te 

vroeg om goed te kunnen beoordelen of de realisatie van de EHS door tegenwer

kende agrariers daadwerkelijk gevaar loopt; dit moet de komende jaren eerst 

worden onderzocht. In dit verband merken wij op dat realisatie van de EHS soms 

ook door vormen van agrarische natuurbeheer mogelijk is, waardoor agrariers 

niet compleet hoeven te worden uitgekocht. Het verdient derhalve aanbeveling 

om - gelet ook op de steeds hogere kosten van grondverwerving ten behoeve van 

natuur- vormen van agrarisch natuurbeheer in EHS-gebieden te bevorderen. 

Mr. P.j. Biesheuvel is lid van de CDA-Twcedc Kamerfractic. 

Drs. P.R. Tulner is belcidsmcdewcrkcr van de CDA-Tweede Kamerfractie. 

Noten 

I. Onderstaand artikel is een verkorte weergave van een notitie over de 

grondpolitiek van een werkgroep van de CDA-fractie. De auteurs clanken 

fractiemedewerker Stefan Verbunt voor de verleende ondersteuning. 

2. Op dit moment verpacht de Dienst der Domeinen nog ca. 80.000 hectare 

grond. 

3. P. de Haan, "Grondpolitiek in discussie: een aanzet voor een nieuw pro-

gramma", Nederlands juristen/Jlad, 21 januari 2000. 

4. Advies nr. 20 van de VROM-raad, "Het instrument geslepen", 23 maart 2000. 

5. Nyfer-rapport "Grip op de grand", november 1999. 

6. Zie Hoofdstuk 6, conclusies en aanbevelingen, van het betreftende rap

port. 



VERKLARENDE WOORDENLIJST 

- baatbelasting fiscaal publiekrechtelijke vorm van kostenverhaal die dwingend kan worden 
opgelegd 

- bestemmingswijziging verandering van een bestemming in een bestemmingsplan 

- domeingronden gronden van "Dienst der Domeinen" 

- EHS Ecologische Hoofdstructuur 

- exploitatieovereenkomst vrijwillige overeenkomst op basis van artikel 42 Wet op de Ruimtelijke 
Ordening (WRO) tussen gemeente en een marktpartij 

- exploitatievergunning vergunning die eisen stelt aan de wijze van exploitatie van gronden 

- free riders: (Zelfrealiserende) grondeigenaren die zich wensen te onttrekken aan afspraken 
over de bekostiging van publieke voorzieningen in een te ontwikkelen gebied. 

-grondexploitatieheffing publiekrechtelijke vorm van kostenverhaal 

-grondmobiliteit 

- hervestigers 

- kostenverhaal: 

- ontwikkelings
maatschappijen 

-planbaatvergoeding 

-planschadevergoeding 

het aantal keer dat grond verhandeld wordt in een bepaald tijdsbestek 

uitgekochte boeren die zich elders weer gaan vestigen 

de mogelijkheid dat de productiekosten van een locatie. waaronder de 
publieke voorzieningen, (deels) worden verhaald op grondeigenaren die zelf 
mogen bouwen. 

bedrijf dat zich bezighoudt met aankoop, ontwikkeling, beheer en verkoop 
van onroerende zaken. 

afroming van waardevermeerdering als gevolg van een bestemmingswijziging 

schadevergoeding bij bestemmingswijziging op grond van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening (WRO) 

-principe van zelfrealisatie: het recht van de grondeigenaar om de bestemming zelf te realiseren 

- reconstructieprojecten projecten op basis van de "Reconstructiewet Concentratiegebieden" 

- rode bestemmingen bestemmingen voor wonen, bedrijfsterreinen, infrastructuur e.d . 

. ROM-projecten Ruimtelijke Ordening en Milieu-projecten 

-verpachten het sluiten van een overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt aan 
de andere partij het gebruik van grond te verschaffen voor landbouwkundi
ge doeleinden waartegenover de andere partij zich verbindt een bepaalde 
prijs te betalen. 

-voorkeursrecht vestigen toepassing van de WVG door de gemeen ten 

- WVC Wet Voorkeursrecht Gemeenten 
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