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1. Inleiding 

In dit rapport wordt door het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, in 

opdracht van de gemeente Almere, advies gegeven over de invulling van een 

strategisch en anticiperend grondverwervingsbeleid en bijbehorend budget. 

 

 

1.1  Aanleiding en achtergrond 

Er is een aantal redenen waarom gemeenten overgaan tot strategisch aankopen. 

Bijvoorbeeld het tegengaan van speculatie, het in handen krijgen van de regie, het 

voorkomen van ongewenste ontwikkelingen en het ruimte bieden aan sociaal-

maatschappelijke voorzieningen (die lastig ruimte kunnen vinden op de reguliere 

vastgoedmarkt). 

 

De reden waarvoor de gemeente Almere strategisch aankopen wil inzetten is 

voornamelijk het in handen krijgen van de regie en het voorkomen van speculatie 

om op die wijze voldoende invulling te kunnen geven aan een integrale 

buurtaanpak of binnenstedelijke herontwikkeling. Binnenstedelijke herontwikkeling 

komt voort uit de almaar groeiende ruimtebehoefte, het restrictief ruimtelijk beleid 

van de Rijksoverheid en het in onbruik raken van een aantal binnenstedelijke 

bedrijventerreinen of kantorenlocaties alsook de wens en noodzaak om zuinig om te 

gaan met de schaarse ruimte (Centraal planbureau CPB, 2001). In de Kadernota 

Grondbeleid Almere uit 2009 is dit als volgt verwoord: “Het is gewenst dat een 

budget voor anticiperende en strategische grondaankopen wordt geïntroduceerd, 

vooral om alert te kunnen inspelen op emergente ruimtelijke ontwikkelingen en 

behoeften in de bestaande stad”.  

Op dit moment is er binnen de gemeente Almere geen raadskader vastgesteld om 

dergelijke aankopen te kunnen uitvoeren. Tot nu toe koopt Almere, in aanvulling op 

de gronden die door het Rijk zijn ”meegegeven” bij de oprichting van de gemeente, 

enkel grond in goed overleg van Domeinen, Staatsbosbeheer of het Waterschap. 

Almere is de eerst gegadigde partij aan wie zij grond te koop aanbieden binnen de 

gemeentegrenzen van Almere.  

 

 

Het gaat in Almere om de introductie van beleid voor zowel strategische 

grondaankopen als anticiperende grondaankopen.  

Met een strategische aankoop wordt een aankoop van grond, al dan niet 

bebouwd, door de gemeente bedoeld in een zeer vroege planfase, nog voordat er 

een financieel- of ruimtelijk kader is vastgesteld. Dit is ongeveer 15 jaar voor 

planrealisatie.  

Indien er namelijk wel zicht is op een concrete grondexploitatie is het gebruikelijk 

om het een anticiperende aankoop te noemen. Als er een grondexploitatie is, kan 

een aankoop nog steeds wel strategisch zijn, maar dit soort aankopen wordt hier 

niet bedoeld.  
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1.2  Aanpak en opbouw rapport 

In het rapport wordt ingegaan op vier specifieke vragen die in de Kadernota 

Grondbeleid zijn gesteld: 

1. Welke strategie moet gevolgd worden bij het verwezenlijken van een 

strategisch en anticiperend grondverwervingsbeleid? 

2. Hoe wordt dit beleid in de ambtelijke organisatie ingebed? 

3. Welke budgetten zijn er jaarlijks nodig? 

4. Welke opbrengsten mogen (op termijn) worden verwacht? 

 

Om op deze vragen antwoord te kunnen geven, is de volgende aanpak gevolgd: 

� Literatuuronderzoek: geanalyseerd is hoe de gemeente Amsterdam en andere 

Nederlandse gemeenten omgaan met strategisch aankoopbeleid. Ook is 

gekeken naar ontwikkelingen in de grondmarkt, de verschillende 

grondbeleidinstrumenten en verschillende beslismodellen die voorhanden zijn 

bij de afweging om al dan niet strategisch aan te kopen. 

� Interviews: binnen de gemeente Almere zijn meerdere 

betrokkenen/deskundigen geïnterviewd, waarbij onder andere gevraagd is naar 

het doel van strategische aankopen, potentiële locaties en budgettaire 

mogelijkheden. 

 

De opbouw van het rapport is als volgt: 

Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen in de grondmarkt. Wat zijn de ontwikkelingen in de 

laatste decennia geweest? Hoe is dit specifiek in Almere? 

Hoofdstuk 3 Strategieën grondverwervingsbeleid. Naast strategisch en 

anticiperend aankopen zijn er ook andere grondbeleidinstrumenten. 

In welke situatie kan welk instrument het beste in Almere worden 

ingezet? 

Hoofdstuk 4 Mandaat en budget. Hoe wordt het strategisch aankoopbeleid 

ingebed in de ambtelijke organisatie in Almere? Welke financiële 

randvoorwaarden zijn van toepassing (budget, opbrengsten, 

risico’s)? 

Hoofdstuk 5 Beslismodellen. Hoe wordt afgewogen of er aangekocht moet 

worden?  

Hoofdstuk 6 Advies samengevat 
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2. Ontwikkelingen in de grondmarkt 

In het proces van het uitgeven van bouwrijpe grond is de afgelopen decennia veel 

veranderd. De overheid heeft niet langer een monopolie positie in het leveren van 

bouwrijpe grond. De grondmarkt heeft een sterke relatie met de vastgoedmarkt. 

Ontwikkelaars en corporaties nemen de afgelopen jaren steeds minder grond af van 

de Gemeente. Ze kopen zelf grond van boeren of andere marktpartijen en 

ontwikkelen, al dan niet na onderhandeling met gemeentes, zelf. Hierdoor is er 

sprake van een “gecombineerde markt”
1
. De winsten (of marges zoals Segeren die 

noemt) gaan niet meer naar een aantal afzonderlijke partijen (waaronder de 

Gemeente) zoals vroeger wel het geval was (zie figuur 2.1), maar zijn door het 

samenvoegen van de grondmarkt en de woningmarkt onderdeel geworden van het 

“spel” op de grondmarkt (zie figuur 2.2). Doordat nu alle winsten naar één partij 

vloeien, kan deze partij meer voor ruwe bouwgrond betalen
2
. Deze partij kan niet 

alleen een hogere prijs betalen voor de grond, en drijft hiermee de prijs van de 

grond op. Gemeentes worden dus buitenspel gezet. Naast deze reden zijn er nog 

twee andere redenen waarom gemeentes hun dominante rol op de grondmarkt 

verliezen. Ten eerste zijn de kosten voor het bouwrijp maken erg gestegen, onder 

andere door nieuwe regelgeving over gescheiden rioolstelsels. Ten tweede is er 

voor wat betreft de woningproductie een verschuiving van VINEX- locaties naar 

binnenstedelijke herontwikkelingslocaties
3
. Uit onderstaande figuren blijkt dat het 

loont voor ontwikkelaars of beleggers om in gebieden, waarvan men weet dat 

gemeenten deze gebieden willen transformeren, onroerend goed te hebben of te 

kopen. Het Ruimtelijk Planbureau (RPB) heeft onderzoek gedaan naar de 

grondmarkt en concludeert dat gemeentes steeds afhankelijker worden van 

ontwikkelaars en dat ontwikkelaars de speculatieve aankopen na de VINEX 

operatie ook op andere locaties hebben voortgezet
4
. De wijze waarop gronden 

worden verworven en hoe deze vervolgens worden ontwikkeld, bepalen sterk het 

fysieke resultaat van transformatie
5
.De focus van gemeenten voor wat betreft het 

realiseren van woningen verschuift van VINEX-locaties of uitbreidingsgebieden aan 

de randen van de steden naar binnenstedelijke herontwikkel locaties. 

                                                      
1
 Segeren, Needham, & Groen, De markt doorgrond, 2005 

2
 Segeren, De grondmarkt voor woningbouwlocaties, 2007, p. 36 

3
 Segeren, De grondmarkt voor woningbouwlocaties, 2007 

4
 Segeren, De grondmarkt voor woningbouwlocaties, 2007, p. 8 

5
 Buitelaar, Segeren, & Kronberger, Stedelijke Transformatie en grondeigendom, 2008, p. 103 
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Figuur 2.1 De productiekolom in de oorspronkelijke situatie

6
. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
6
 Segeren, Needham, & Groen, De markt doorgrond, 2005, p. 33 
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Figuur 2.2 Samenvoeging grond- en vastgoedmarkt

7
. 

 

 

 

 

 

 

2.1  Ontwikkelingen in Almere 

 

Er staat een hoop te gebeuren in Almere. Het Rijk en de provincie hebben met de 

gemeentes Almere , Amsterdam en Zeewolde afspraken gemaakt over de 

toekomstige groei van de noordelijke Randstad. Partijen hebben de lat hoog 

gelegd: tot 2030 wordt een enorm bouwvolume gerealiseerd. Almere zal dus enorm 

groeien. Deze ambitie is verwoord in het Integraal Afsprakenkader Almere 2.0 

(IAK). Hierin zijn werkafspraken vastgelegd om de stad in de periode tot 2030 te 

laten groeien met onder andere 60.000 woningen, infrastructuur en 100.000 banen. 

In het kader van de zogenaamde Schaalsprong vindt een deel van deze groei 

plaats in de bestaande stad.  

 

Eén van de uitgangspunten voor het IAK is de Concept Structuurvisie Almere 2.0 

(d.d. 26 juni 2009) waarin een visie is neergelegd voor de groei van Almere tot een 

                                                      
7
 Segeren, Needham, & Groen, De markt doorgrond, 2005, p. 37 
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ecologisch sociaal en economisch duurzame stad. Figuur 2.3 laat de uitwerking van 

de Concept Structuurvisie Almere 2.0 zien. Met deze Structuurvisie geeft de 

gemeente Almere onderbouwd aan dat de schaalsprong en de gewenste groei 

ruimtelijk ook mogelijk is. Om deze groei van Almere mogelijk te maken zijn echter 

een aantal sociale maatschappelijke, culturele en infrastructurele ingrepen en 

investeringen nodig. Deze randvoorwaarden zijn met de ondertekening van IAK 

geborgd. 

 

 
 

Figuur 2.3 Uitwerking Concept Structuurvisie Almere 2.0 

 

 

Almere is bovendien zo’n 30 jaar oud. De dynamiek van de stad verandert 

langzaam en Almere begint aan een nieuwe levenscyclus met de hierbij behorende 

problemen. De  eerste revitaliseringen dienen zich aan. Niet alleen door de 

transformatie van in onbruik geraakte delen van bedrijventerreinen, maar ook op 

een aantal plekken in bestaande woonwijken en zelfs in het Centrum van Almere.  

 

 

Om de ambities van de Schaalsprong te verwezenlijken en de integrale wijkaanpak 

toe te passen is het strategisch aankoopbeleid het instrument om daarbij te helpen. 

De Concept Structuurvisie en IAK vormen daarmee naast de Kadernota 

Grondbeleid de belangrijkste beleidsmatige randvoorwaarden voor ruimtelijke 

ontwikkelingen en daarmee voor strategische aankopen 
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3. Strategieën 

grondverwervingbeleid 

Tot nu toe had de gemeente Almere voor wat betreft de verwerving van grond te 

maken met drie partijen: Domeinen, Staatsbosbeheer en het waterschap. In eerste 

instantie waren er vaste en voor Almere relatief gunstige grondprijsafspraken met 

het Rijk. Vervolgens is de systematiek van drie taxateurs ingevoerd waarbij elke 

partij een taxateur aanwijst en deze taxateurs gezamenlijk een derde taxateur 

aanwijzen.  

Nu doet zich een voor Almere nieuwe situatie voor. Almere staat aan de vooravond 

van een enorme groei. Om de integrale wijkaanpak mogelijk te maken moeten er 

ook gronden aangekocht moeten worden van andere partijen dan Domeinen, 

Staatbosbeheer of het Waterschap. Aan de hand van interviews zijn er een drietal 

type locaties in beeld gekomen.  

 

1 Delen van de bestaande stad waar de integrale wijkaanpak wordt opgestart. 

2 Groene gebieden in gebruik bij boeren waarop nieuwe ontwikkelingen kunnen 

plaatsvinden. 

3 In onbruik geraakte bedrijventerreinen die geherstructureerd of getransformeerd 

worden. 

 

De gebieden die de gemeente Almere op het oog heeft voor strategische aankopen 

verschillen nogal van aard. In het ene geval is er sprake van goedkope 

boerenweilanden en aan de andere kant van het spectrum is er sprake van dure 

kantoren met hoge exploitatielasten maar er zijn ook landbouwgronden in eigendom 

bij projectontwikkelaars die deze gronden speculatief gekocht hebben en die deze 

gronden nu bij de gemeente te koop aanbieden. Grond bij een boer kopen is niet zo 

heel duur. Een paar Euro per vierkante meter en de boer blijft het land gewoon 

bebouwen dus exploitatiekosten zijn er nauwelijks. Met vastgoed bebouwde grond 

is relatief duur (een paar honderd euro per vierkante meter) en bovendien komen er 

beheerkosten bij kijken en is er een beheerapparaat nodig.  

De afweging van een eventuele strategische aankoop zal op basis van een aantal 

financiële en beleidsmatige uitgangspunten moeten gebeuren. Het voordeel dat de 

Gemeente echter ten opzichte van een marktpartij heeft, is dat er geen 

rendementseis ten opzichte van het eigen vermogen is terwijl een private 

marktpartij die rendementseis wel heeft. Het is van belang om te beseffen dat naast 

de verwervingskosten er bij bebouwde grond ook exploitatiekosten zijn. 

In het verleden is een aantal gronden vooruitlopend op de uitgifte verworven en 

opgespoten. Vervolgens bleef de uitgifte uit. Volgens de rekensystematiek van 

actieve grondexploitaties worden deze kosten ieder jaar met 6% verhoogd. Ieder 

jaar wordt het dus lastiger om een financieel positief plan te realiseren. Goede 

timing is dus van belang, dat geldt ook voor strategische en anticiperende 

aankopen. 

Het zal ook marktpartijen niet zijn ontgaan dat de gemeente Almere deze plannen 

heeft. Er zullen dus ook een aantal speculanten scherp naar verschillende locaties 

in Almere kijken. Aangezien er momenteel een financiële crisis heerst, zullen het er 
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niet zo veel zijn maar een voordeel dat zij ten opzichte van de gemeente hebben is 

snelheid. De snelheid waarmee marktpartijen strategisch vastgoed kunnen 

aankopen verschilt tussen de twee dagen en twee maanden. Een dergelijk besluit 

bij de Gemeente zou in de huidige situatie ongeveer 3 maanden duren. Door 

Strategisch aankoopbeleid zou de Gemeente daar veel sneller in kunnen opereren
8
. 

Een andere reden om strategisch grond aan te kopen is om deze met een andere 

partij te ruilen. Op die manier laat de Gemeente geen kansen liggen. Voorwaarde 

daarvoor is wel dat strategisch aankopen gedelegeerd en gemandateerd worden 

naar B&W of zelfs naar de ambtelijke organisatie. 

 

 

3.1  Grondbeleidinstrumenten 

Om de integrale wijkaanpak mogelijk te maken lijken een aantal 

(strategische)aankopen van gronden nu nodig. Aangezien (de hoofdlijnen van) de 

plannen (Schaalsprong en overkluizing A6) al bekend zijn is er eigenlijk of technisch 

gezien geen sprake van strategische aankopen. Het zijn dus eerder anticiperende 

aankopen dan strategische aankopen. Maar ook voor anticiperende aankopen 

ontbreekt vooralsnog een toetsingskader. Maar zijn deze aankopen ook nodig? 

Naast het strategisch aankopen van gronden heeft de gemeente meer instrumenten 

in handen om te verwerven of kosten te verhalen: 

• Onteigening 

• Wet Voorkeursrecht Gemeente ( Wvg) 

• Grondexploitatiewet (GREX-wet) 

 

Deze instrumenten sluiten elkaar niet uit en kunnen naast elkaar worden ingezet. 

De inzet van instrumenten hangt samen met de uitvoeringsvorm (is het een 

publieke ontwikkeling of een publiek private samenwerking?) waarvoor gekozen 

wordt en hangt samen met specifieke projectkenmerken. Per project/locatie is het te 

hanteren instrumentarium maatwerk. Zie bijlage I hoe de inzet van 

grondbeleidinstrumenten zich verhoudt tot de grondpositie van de gemeente en de 

mate waarin sprake is van een actief grondbeleid. 

 

 

                                                      
8
 In de Gemeente Skarsterlân (Joure) heeft men onlangs besloten om strategisch aankopen weer af te 

schaffen. In procedure tijd scheelde het niet heel veel en het komt eigenlijk nauwelijks voor. 
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Onteigening, Wvg en GREX-wet zijn publiekrechtelijke instrumenten en strategische 

aankopen is een privaatrechtelijk instrument. De publiekrechtelijke instrumenten zijn 

instrumenten van de overheid om de markt te reguleren, terwijl de overheid door de 

inzet van de privaatrechtelijke instrumenten optreedt als marktspeler. Deze twee 

rollen (marktmeester en marktspeler)
9
 lijken niet alleen verwarrend. Door de markt 

worden zij ook als verwarrend of soms zelfs storend ervaren. Segeren en Needham 

pleiten er daarom voor dat de overheid zich enkel beperkt tot de rol van 

marktmeester. De VROM-raad denkt daar anders over, en ziet de Overheid niet als 

een bedrijf waarover de NMA zou kunnen oordelen dat er sprake is van oneerlijke 

concurrentie. Zij stelt, dat de overheid altijd het algemeen belang dient en dat 

ontwikkelwinsten ten goede komen aan de maatschappij. Voorwaarde daarvoor is 

wel transparantie
10

. De overheid bepaalt in Nederland het ruimtelijk kader, stelt 

regels (wetten)op over het handelen in de markt en ziet toe op de naleving van 

deze regels, maar neemt zelf ook actief deel aan de markt. De overheid reguleert, 

structureert en participeert daarmee in de onroerend goed markt. Hieronder worden 

deze instrumenten kort beschreven. 

 

                                                      
9
 Segeren, Needham, & Groen, De markt doorgrond, 2005 

10
 VROM-raad, 2009, p. 32 

INSTRUMENTARIUM 

 

Verwerving 

- (strategische) 

aankopen 

- (minnelijke) 

onteigening 

- WVG 

 

Uitgifte 

- grondprijsbeleid 

- erfpachtbeleid 

- selectie marktpartijen 

 

Kostenverhaal  

grondexploitatiewet 

UITVOERINGSVORM 

 

Publieke ontwikkeling 

gemeente doet zowel grond- 

als bouwexploitatie 

 

PPS 

- alliantiemodel 

(bouwclaimmodel, joint-

venture) 

- coalitiemodel 

- concessiemodel 

 

Private ontwikkeling 

zelfrealisatie 

PROJECTKENMERKEN 

 

Complexiteit/risicoprofiel, ingenomen grondposities, maatschappelijk belang (gewenste snelheid 

en zekerheid van realisatie) 

inzet 

instrumentarium 

hangt samen met 

uitvoeringsvorm 

toepassing grondbeleid afhankelijk van projectkenmerken 

GRONDBELEID 

 



 

13 

Concept 

Versie 6 

24 februari 2011 

3.1.1  Onteigening 

Onteigening is een heel zwaar instrument dat als stok achter de deur ingezet of in 

procedure opgestart kan worden parallel aan een reguliere verwerving. Eigendom is 

een groot goed en wordt in de Grondwet beschermd. “Onteigening kan alleen 

geschieden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling, 

een en ander naar bij of krachtens de wet te stellen voorschriften” (artikel 14 lid 1 

Grondwet). Onteigening is dus een zwaar instrument vanuit het publiek recht 

betreffende de overdracht. Onteigening is een getrapt proces, waarbij de Overheid 

de voorgaande fase(s) steeds met succes doorlopen moeten hebben om überhaupt 

de volgende fase succesvol te kunnen volbrengen 

 

De onteigening kent drie fasen: 

 

1. de onderhandelingsfase; 

2. de administratieve fase uitmondend in een besluit van de Kroon; 

3. de gerechtelijke fase: uitmondend in een onteigeningsvonnis en een vonnis 

met betrekking tot de schadeloosstelling. 

 

In de eerste fase moet er met de eigenaar onderhandeld worden over de 

verkrijging. Het is hierbij voor de overheid zaak om niet alleen met de eigenaar, 

zoals die in het kadaster staat ingeschreven, te onderhandelen, maar ook met 

eventuele gebruikers of huurders. Dit is niet verplicht, maar wel raadzaam om er 

zeker van te zijn dat het onroerend goed geheel leeg en ontruimt wordt opgeleverd. 

Het doel van onteigening door de overheid is immers iets anders te realiseren. Vaak 

worden de opstallen na de verwerving gesloopt en wordt er iets nieuws gebouwd. 

Indien er in de onderhandelingsfase geen overeenstemming wordt bereikt, of als 

men er zeker van is dat niet zal gebeuren, kan de volgende stap gezet worden. 

Deze volgende stap is de zogenaamde administratieve fase. Het is voor de 

overheid cruciaal aan te tonen dat er een belang is voor de onteigening dat 

zwaarder weegt dan het belang van de eigenaar. Er zijn meerdere redenen, ook wel 

titels genaamd, voor de onteigening. Omdat het in dit geval gaat over onteigening in 

het kader van de ruimtelijke ontwikkeling is Titel IV (artikel 77-96) van de 

Onteigeningswet van belang. Deze Titel gaat namelijk over: “onteigening in het 

belang van de ruimtelijke ontwikkeling, van de volkshuisvesting, van de openbare 

orde en van de handhaving van de Opiumwet” In de procedure die uitmondt in een 

Koninklijk Besluit (KB) wordt onderzocht of de onteigening legitiem is, dat wil 

zeggen of er een geldige titel is. Bovendien wordt opnieuw getoetst of de 

onteigening in het publiek belang, noodzakelijk en urgent is. “…De goedkeuring kan 

worden onthouden indien de naar voren gebrachte bedenkingen daartoe aanleiding 

geven, wegens het niet of onvoldoend gediend zijn van het 

volkshuisvestingsbelang, het ruimtelijke ontwikkelingsbelang of het publiek belang, 

of het onvoldoende aanwezig zijn van de noodzaak of de urgentie” 

(Onteigeningswet artikel 79 lid 1). Na deze administratieve fase volgt de 

gerechtelijke fase. In deze fase wordt opnieuw getoetst, zij het marginaal. De 

onteigeningsrechter moet een oordeel vellen over de rechtmatigheid van de 

administratieve onteigeningsprocedure. Bovendien wordt in een vonnis de 

schadeloosstelling vastgesteld. Niet alleen de eigenaar, maar ook de huurders en 

gebruikers worden schadeloos gesteld. De schadeloosstelling geschiedt enkel in 

geld. Indien de eigenaar voldoende kennis, kunde (al dan niet ingehuurd), en 

kapitaal beschikt om zelf over te gaan tot realisatie, zal de Kroon dus per definitie 
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oordelen dat onteigening in beginsel onnodig is. Onteigeningsbesluiten worden 

ingeschreven in het Kadaster. 

 

 

3.1.2  Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg) 

Het doel van de Wvg is een voorkeurspositie voor de Gemeente te verkrijgen. 

Verder is het een vrij passief instrument. Je zou de Wet voorkeursrecht gemeenten 

(Wvg) kunnen zien als een verzekering tegen speculatie. Het recht geeft gemeentes 

(en Provincie en Rijk) een voorkeurspositie ten opzichte van andere kopers op het 

moment dat de eigenaar wil verkopen. De Gemeente is, indien de eigenaar van 

plan is te verkopen, als eerste in de gelegenheid om te kopen. Als de eigenaar niet 

van plan is te verkopen, dan krijgt de Gemeente die kans dus niet. Op het moment 

dat de Gemeente de grond of het pand krijgt aangeboden, kan zij besluiten om wel 

of niet over te gaan tot koop. De eigenaar mag de grond op basis van artikel 10 

Wvg pas aan een ander verkopen, nadat hij deze aan de Gemeente heeft 

aangeboden en deze geen gebruik maakt van haar voorkeursrecht. “Een verkoper 

kan eerst tot vervreemding overgaan nadat de Gemeente in de gelegenheid is 

gesteld het desbetreffende goed te kopen” (artikel 10 lid 1 Wvg). Indien de 

Gemeente niet wenst te kopen heeft de verkoper drie jaar de tijd om aan iemand 

anders te verkopen. Het voorkeursrecht gaat echter niet van de grond af. Dus ook 

als de nieuwe koper de grond wil doorverkopen, zal deze, zolang het 

voorkeursrecht op de grond is gevestigd, eerst de overheid in de gelegenheid 

moeten stellen om te kopen. De Prijsbepaling is in eerste instantie vrij, de verkoper 

noemt zijn vraagprijs. Komen verkoper en gemeente er minnelijk niet uit de prijs te 

bepalen, dan kan de verkoper via de rechtbank een adviseur laten aanwijzen om 

een prijs voor te stellen. Zowel koper als verkoper kan nu nog steeds afzien van de 

koop of verkoop. Gezamenlijk kunnen ze de rechtbank vragen een uitspraak te 

doen over de verkoopprijs. De overheid moet gedurende een periode van drie 

maanden na de uitspraak deze prijs betalen, de verkoper kan dan nog steeds 

afzien van verkoop. De grondslag voor de waardebepaling is de waarde in het vrije 

verkeer. Gemeentes kunnen dit instrument inzetten, indien de bestemming van 

agrarische grond wordt omgezet in een niet agrarische bestemming, of als de 

gebieden in een structuurvisie zijn aangewezen als vernieuwingsgebied. 

Gemeentes doen er verstandig aan het voorkeursrecht te vestigen alvorens de 

structuurvisie of bestemmingswijziging bekend is. Om te voorkomen dat gemeentes 

lukraak voorkeursrechten vestigen, is er een termijn van twee jaar verbonden aan 

het opstellen en ter visie leggen van een structuurvisie of concept 

bestemmingsplan. Vervolgens moet de Gemeenteraad de plannen binnen een half 

jaar goedkeuren.  
 
Het voorkeursrecht is slechts voor een bepaalde tijd geldig. Een voorlopig 
voorkeursrecht kan gevestigd worden door een besluit van het College van B&W. 
Dit besluit moet vervolgens door de Raad bevestigd worden. Binnen 2 jaar moet 
voor het betreffende gebied vervolgens een ontwerp-structuurplan of ontwerp-
bestemmingsplan worden ingediend op grond waarvan het voorkeursrecht met vijf 
maanden kan worden verlengd. Zodra het structuurplan of bestemmingsplan door 
de Raad is bekrachtigd, geldt het voorkeursrecht nogmaals 2 jaar plus eventueel 1 
jaar verlenging. De totale procedure kan hiermee ongeveer 5,5 jaar beslaan. Deze 
procedure is ook weergegeven in onderstaande tabel. 
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Aard Artikel Vestigingsgrondslag Hoe Werkingsduur 

Voorbescherming 
I 

8a 
Wvg 

Kaart document Voorstel 
B&W 

8 weken 

Vervroegde  
vestiging 

8 
Wvg 

Kaart document Raadsbesluit 2 jaar 

Voorbescherming 
II  

6 
Wvg 

Ontwerp 
structuurplan / 
bestemmingsplan 

Voorstel 
B&W 

5 maanden 

Reguliere 
vestiging 

2 
Wvg 

Vastgesteld 
structuurplan / 
bestemmingsplan 

Raadsbesluit 2 jaar 1 jaar 
verlenging 

      Maximaal: 5 jr. 7 mnd. 

 
 

Partijen konden zich tot 2002 wapenen tegen de Wvg door een koopoptie af te 

spreken en deze in te schrijven in het Kadaster. Als de koopoptie eerder was 

ingeschreven dan het voorkeursrecht was ingeschreven, was men beschermd 

tegen de Wvg. Door de verandering in de regelgeving van 2002 is het voor 

grondeigenaren, in een gebied waar een Wvg van toepassing is, haast niet meer 

mogelijk om met een derde partij (ontwikkelaar) zelf te realiseren. Sinds die tijd is 

ook de tijdsduur van de inschrijving van een dergelijke koopoptie gemaximeerd tot 

een half jaar. Dit geldt niet voor koopopties die zijn ingeschreven tussen 17 juli 1996 

en 22 mei 2001. Deze opties duren voort
11

. Naast de geregistreerde koopopties zijn 

er ook nog onderhandse koopopties. Ook deze opties hebben een invloed op de 

prijsvorming en prijsontwikkeling
12

. 

 

Onteigening en Wvg kunnen elkaar in de weg zitten 

In sommige gevallen kan er een impasse ontstaan, als blijkt dat zowel de 

onteigening en de Wvg zijn ingezet en de eigenaar bovendien zelf wil realiseren 

met een ontwikkelaar. Onteigenen lukt niet, omdat de eigenaar zelf kan realiseren, 

en zelf realiseren met de ontwikkelaar lukt niet, omdat de eigenaar de grond niet 

mag leveren aan de ontwikkelaar, want er rust immers nog steeds een 

voorkeursrecht op. Om deze impasse te doorbreken, zullen partijen met elkaar 

moeten overleggen om te komen tot een vorm van samenwerking
13

. 

 

3.1.3  Grondexploitatiewet (GREXwet) 

Op 1 juli 2008 is de Grondexploitatiewet (GREX-wet) ingevoerd. Het hoofddoel van 

de GREX-wet is het verhalen van kosten en het tegengaan van Freeriders
14

. Met de 

                                                      
11

 Bossema, Kroon, & Heuvink, 2008, p. 20 
12

 Bossema, Kroon, & Heuvink, 2008, p. 24 
13

 Groot, 2007 nr 11- nov, p. 937 
14

Freeriders zijn die onroerend goed eigenaren in een bepaald gebied die weigeren op voorhand mee te 

betalen aan de overkoepelende kosten van de herontwikkeling van een gebied. Wel willen zij profiteren 
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GREX-wet kan financieel en inhoudelijk gestuurd worden. Inhoudelijk kan de 

gemeente bepaalde programma’s opleggen voor een gebied. Marktpartijen zullen 

de overheid daar waarschijnlijk ook toe dwingen om duidelijkheid te krijgen over hun 

ontwikkelmogelijkheden. 

Indien de Gemeente sinds de invoering van de GREX-wet een nieuw 

Bestemmingplan maakt, dient zij tevens een exploitatieplan op te stellen waarin de 

inbrengwaardes van alle bij het plangebied betrokken partijen worden 

meegenomen. Door vervolgens de opbrengstpotenties van het hele gebied te 

bepalen en gewichten toe te kennen aan de opbrengsten en inbrengwaardes 

kunnen er overeenkomsten worden gesloten over de verdeling van de kosten. Er 

kunnen van te voren afspraken gemaakt worden met partijen: de zogenaamde 

“anterieure overeenkomsten” en na afloop “posterieure overeenkomsten”. Partijen 

die zich vooraf niet willen binden en toch willen ontwikkelen in een gebied waarvoor 

een exploitatieplan is opgesteld, kunnen door de Gemeente via de leges voor 

bouwvergunningen aangepakt worden. Op die manier worden zij toch gedwongen 

om mee te betalen aan de voorzieningen die van belang zijn voor het hele gebied. 

Partijen kunnen kosten en opbrengsten verevenen binnen het plangebied. Vaak is 

het de Gemeente die de kosten maakt. In een enkel geval kunnen ook kosten die 

buiten het gebied vallen (e.g. bovenwijkse voorzieningen) worden meegenomen in 

de verevening. Uit een onderzoek gedaan door van Dinteren, Krabben en de Druif 

naar de effecten van de invoering van de GREX-wet, blijkt dat deze nieuwe institutie 

weinig tot geen invloed heeft op het functioneren van de markt. Wel wijzen zij erop 

dat er voor binnenstedelijke herontwikkelingen wel problemen dreigen. De 

grondexploitaties zijn hier vaak ‘negatief’. Dat wil zeggen dat de opbrengsten lager 

zijn dan de kosten. De kosten voor sloop verplaatsing en eventuele saneringen zijn 

vaak erg hoog in relatie tot de opbrengsten. In deze gevallen biedt de GREX-wet 

geen oplossing. Het enige wat gemeentes dan kunnen doen om de grondexploitatie 

neutraal of positief te krijgen is het bijstellen van de ruimtelijke en sociale ambitie en 

daarmee het te realiseren programma 
15.

 De GREX-wet biedt in ieder geval wel een 

platform om te discussiëren over de aankoopprijs van het vastgoed, als dit in een 

binnenstedelijke herontwikkeling wordt ingebracht de inbrengwaarde. Het is niet 

uitgesloten dat de inbrengwaarde lager wordt vastgesteld dan de prijs die 

marktpartijen betaald hebben
16

.“Speculatie met bouwgrond was in het verleden een 

feit, maar inmiddels is de nieuwe GREX-wet van kracht die een oplossing biedt, 

stellen Erwin van der Krabben (hoofddocent planologie Radboud Universiteit 

Nijmegen) en Jacques van Dinteren (hoogleraar economische 

geografie Rijksuniversiteit Groningen)” 
17

. Door de inzet van de GREX-wet zullen er 

naar verwachting minder Wvg’s gevestigd worden en zullen er ook minder 

onteigeningen gaan plaatsvinden. De Gemeente kan middels het exploitatieplan 

namelijk ook inhoudelijk sturen en hoeft dus niet meer de grond in handen te 

hebben om dat te doen. De GREX-wet kent specifieke regels over de vaststelling 

van de hoogte van de vergoedingen die betaald moeten worden waarbij zij aansluit 

bij de Onteigeningswet. 

                                                                                                                                        

van de waardestijging door het opknappen van het gebied en gebruikmaken van de nieuwe 

ontwikkelmogelijkheden door het aangepaste Bestemmingsplan (Kolpron, 2000, p. 20). 
15

 Dinteren, Krabben, & Kruijf, 2009, p. 29 
16

 Dinteren, Krabben, & Kruijf, 2009, p. 28 
17

 Dinteren, Krabben, & Kruijf, 2009 
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Als de keuze van de instrumenten bepaald wordt door de mate waarin de gemeente 

(financieel) risico loopt en de gemeente wil een laag risico lopen dan is de GREX-

wet het meest voor de hand liggende instrument.  

 

 

 

 

 

 

 

In veel gevallen is er sprake van een publiek private samenwerkingsconstructie 

(PPS
18

) om te komen tot integrale gebiedsontwikkeling. De GREX-wet is een vorm 

waarin deze samenwerking vorm krijgt maar er zijn meerdere varianten. Een andere 

variant is er bijvoorbeeld één waarbij de gemeente de grond inbrengt die zij 

strategisch heeft verworven. In de diverse publicaties
19

 worden naast de 

basisvormen (actief en passief grondbeleid) drie mengvormen van publiek private 

samenwerking ( PPS ) onderscheiden; 

1. het coalitiemodel (bouwclaimmodel) 

2. het alliantiemodel ( joint venture) 

3. het concessiemodel 

In het spectrum tussen actief en passief grondbeleid ligt het coalitiemodel in 

principe het dichtst bij actief grondbeleid. Het coalitiemodel licht dicht bij het 

passieve grondbeleid en het alliantiemodel ligt in het midden van het spectrum. 

Deze beleidsnotitie gaat niet verder in op verschillende PPS constructies maar richt 

zich puur op de (strategische)verwerving. 

 

 

 

3.2  De markt zit ook niet stil 

Marktpartijen doen ook aan strategische aankopen. In Almere Hout zijn in het 

verleden ook kavels van boeren gekocht door marktpartijen speculerend op 

mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Momenteel bieden sommigen van hen 

deze kavels weer te koop aan anderen of zelfs aan de gemeente. Markt kunnen of 

willen hun eigen vermogen niet heel lang vastzetten. Zoals al eerder aangeven is 

grond bij de boer kopen niet heel duur en zijn de onderhoudskosten laag maar als 

de ontwikkeling niet snel genoeg op gang komt dan is dat toch vervelend voor de 

marktpartij. Marktpartijen gebruiken hun eigen vermogen graag op een dusdanige 

manier dat zij daar zoveel mogelijk rendement uithalen. Over het algemeen kan 

men stellen dat hun horizon of financiële polsstok reikt over het algemeen 5 jaar 

vooruit. Corporaties zijn gehouden aan de regels van het BBSH voor het strategisch 

aankopen van vastgoed. Volgens het BBSH moeten corporaties binnen 10 jaar 

overgaan tot ontwikkeling om te komen tot woningbouw. 

                                                      
18

 Het kenniscentrum PPS hanteert de volgende omschrijving van het begrip PPS; PPS is een 

samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven, met behoud van eigen identiteit en 

verantwoordelijkheid een project realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling. ( 

Kenniscentrum PPS 2004, blz. 2. 
19

 O.a. Gemeente Governance grond(ig)beleid, blz. 29, Handreiking Grondbeleid voor Raadsleden, blz.7 

en Publiek Private Samenwerking bij beleidsontwikkeling; wanneer wel en wanneer niet. Toelichting bij 

meerwaardetoets voor PPS bij gebiedsontwikkeling. 
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De financiële polsstok van de gemeente reikt bij strategische aankopen, die over 

het algemeen 15 jaar voor daadwerkelijke planrealisatie plaatsvinden in ieder geval 

verder dan die van ontwikkelaars en corporaties. Een eventuele waardestijging van 

de grond komt ten goede aan de Gemeente. Immers, doordat er zo vroeg, voor de 

planvorming, gekocht wordt, is de verwachting dat er tegen een lage prijs gekocht 

wordt. Echter, een eventuele waardedaling komt ook ten laste van de Gemeente. 

Als overige nadelen kunnen het renteverlies genoemd worden tussen koop en 

ontwikkeling, de kosten en de risico’s van het tijdelijk beheer, en de mogelijkheid 

dat het voor naastgelegen kavels prijsopdrijvend werkt. Het is van belang deze 

risico’s te onderkennen en bijvoorbeeld op kavels naast strategisch verworven 

kavels een Wvg te vestigen.  

 

 

  

3.3  Welk instrument past bij welke type locatie? 

In de voorgaande paragrafen zijn ook andere vormen van verwerving omschreven 

dan strategisch aankopen.  

Voor het drietal type locaties dat in de interviews naar voren zijn gekomen, is 

bekeken wat de verwervingsstrategie zou kunnen zijn.  

 

3.3.1  Delen van de bestaande stad waar de integrale wijkaanpak wordt 

opgestart 

De ruimtelijke plannen voor deze gebieden zijn vaak bekend. Snel opereren is dan 

ook zaak om te voorkomen dat speculanten posities innemen. Omdat er in deze 

gebieden sprake is van veel versnipperd eigendom ligt het inzetten van de GREX-

wet voor de hand. Maar in dit gebied zal naar grote waarschijnlijkheid een fors 

tekort op de grondexploitatie ontstaan. En dan is het niet verstandig om de GREX-

wet in te zetten. Indien de kosten namelijk hoger zijn dan de waardestijging, kunnen 

niet alle kosten op de eigenaren worden verhaald, want die zouden dan immers van 

ontwikkeling afzien
20

. Anticiperend aankopen of onteigenen ligt dan eerder voor de 

hand. Wellicht is het verstandig om vooruitlopend op de aankoop een aantal Wvg’s 

te vestigen om speculatie te voorkomen. 

 

Voor een locatie in het in het centrum van Almere ten noorden van treinstation 

Almere is in 2008 al een onderzoek gedaan door AT Osborne. Zij stelden voor om 

voor dit gebied een beheer en exploitatie maatschappij op te richten conform 

onderstaand model. In het voorstel van AT Osborne zou een beheer- en 

exploitatiemaatschappij strategisch op deze locatie vastgoed inkopen. Dit vastgoed 

zouden zij tijdelijk zowel commercieel, technisch alsook administratief beheren. Op 

termijn zou verkoop van dit vastgoed of sloop en uitgifte van bouwrijpe kavels 

inkomsten genereren. 

                                                      
20

 Dinteren en Krabben,  pag. 11, 2010. 
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Figuur 3.2 Bron: Gespreksnotititie Beheer- en exploitatiemaatschappij noordelijke centrumrand , AT 

Osborne, 2008. 

 

De eerste berekeningen van het exploitatieresultaat lieten echter zien dat op dat 

moment nog niet interessant was. De GREX-wet biedt hier dus momenteel ook nog 

geen soelaas omdat ook hier de kosten veel hoger zijn dan de waardestijging, en 

hier dus ook niet alle kosten op de eigenaren kunnen worden verhaald. Die zouden 

immers in een dergelijk geval afzien van ontwikkeling
21

. 

 

Maar in de huidige markt zit er naar alle waarschijnlijk echter nog een neerwaartse 

bijstelling van de boekwaarde van dit soort vastgoed aan te komen. Een eerste 

afwaardering heeft al plaats gevonden maar huurcontracten lopen met periodes van 

vijf jaar en de negatieve effecten van deze eventuele nieuwe huurcontracten zijn 

nog niet verwerkt in de boekwaarde. Het verdient aanbeveling onderzoek te doen 

naar de huurcontracten en de looptijd daarvan. Ook zullen er in de periode 2013-

2016 een flink aantal herfinancieringen gedaan moeten worden waardoor er wel 

eens een aantal vastgoed eigenaren snel ( en dus goedkoop) van hun vastgoed 

afwillen. “Tussen 2013 en 2016 moet in Europa volgens kredietbeoordelaar Fitch in 

totaal ruim € 190 mrd aan schuld worden geherfinancierd.”
22

 Momenteel zijn de 

vastgoedprijzen hier dus nog iets te hoog maar strategisch blijft dit natuurlijk wel 

een interessante locactie. Om te voorkomen dat er gehandeld wordt in vastgoed 

zonder dat de gemeente dat in de gaten heeft is het verstandig hier 

voorkeursrechten te vestigen. 

 

3.3.2  Groene gebieden in gebruik bij boeren waarop nieuwe 

ontwikkelingen kunnen plaatsvinden 

In deze gebieden zijn gronden speculatief van boeren aangekocht door 

marktpartijen in de hoop op winsten en nu willen deze partijen weer van die grond 

af. Dit soort kopers worden ook wel Freeriders genoemd. Met de GREX-wet kan de 

gemeente Almere nadat een Bestemmingsplan en exploitatieplan is vastgesteld 

                                                      
21

 Dinteren en Krabben,  pag. 11, 2010. 
22

 Bökkerink en Rolvink, pag. 1. 2010 
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voldoende sturen in het gebied. Strategisch aankopen is niet per se nodig. Het 

gebied is versnipperd voor wat eigendom betreft. Aangezien de gemeente zelf niet 

gaat bouwen is het mogelijk juist interessant om met deze partijen middels 

anterieure overeenkomsten afspraken te maken. De eigenaren zijn immers gebaat 

bij ontwikkeling van de grond. Om toch optimaal financieel of fiscaal voordeel uit het 

bouwrijp maken en het leveren van bouwrijpe grond in de BTW sfeer kunnen de 

eigenaren in het gebied participeren in een PPS constructie met de gemeente. 

Aankopen wordt afgeraden vanwege te hoge prijzen en de veelheid van eigenaren. 

Indien men bang is voor verdere speculatie dan kan een Wvg gevestigd worden. 

 

3.3.3  In onbruik geraakte bedrijventerreinen die geherstructureerd of 

getransformeerd worden 

Bij de herontwikkeling van een in onbruik geraakte kantorenlocatie of 

bedrijventerreinen-locatie wil de Gemeente ook sturen op het te realiseren 

programma vanuit een bredere visie op de stad. Pen en Hiethaar (Pen & Hiethaar, 

1998, p. 445) geven aan dat de grootste kansen liggen bij een gebiedsgewijze 

aanpak van verouderde bedrijventerreinen. Voor wat betreft de verwervingskosten 

is dit ook een bepalende factor. Buitelaar en Segeren concluderen op basis van een 

onderzoek dat de versnipperingsmaat bepalend is voor de hoogte van de 

verwervingskosten. Bij een hoge versnipperingsmaat zijn de verwervingskosten 

hoger dan bij een lagere versnipperingsmaat (Buitelaar, Segeren, & Kronberger, 

Stedelijke Transformatie en grondeigendom, 2008, p. 17). Hoe hoger de 

versnipperingsmaat hoe hoger de kans op Freeriders. Bij de herontwikkeling van in 

onbruik geraakte binnenstedelijke bedrijventerreinen werken gemeentes vaak 

samen met marktpartijen (corporaties, beleggers en ontwikkelaars). In deze 

gevallen kunnen ook de gewenste openbare functies en voorzieningen die niet 

rendabel zijn, gefinancierd worden door het inzetten van extra opbrengsten elders 

in het plan. Marktpartijen die samenwerken met gemeentes bij de binnenstedelijke 

herontwikkeling zijn vaak bereid om hun grond in te leveren als ze daar een 

bouwrecht of ontwikkelrecht voor terugkrijgen, of enkel het recht om in de toekomst 

bouwrijpe kavels te mogen kopen. Hierdoor spelen marktpartijen eigen vermogen 

vrij om op een andere plek te investeren. Als een gemeente een bedrijventerrein wil 

veranderen, dan pakt ze vaak een groter gebied aan en niet een enkel pand. Vaak 

wordt de stedenbouwkundige structuur aangepast. Er worden panden gesloopt, de 

bodem wordt al dan niet gesaneerd, en er wordt van bebouwde weer bebouwbare 

bouwrijpe grond gemaakt. Dat maakt het herstructureren van bedrijven terreinen 

duur. De GREX-wet biedt alleen soelaas als er sprake is van een positief plan 

uitkomst. Strategisch aankopen is dan alleen verstandig in overleg met andere 

partijen. Je zou dan naar een interactief grondbeleid moeten waarbij je in overleg 

met vastgoed eigenaren in het bedrijven terrein zelf of met vastgoed eigenaren van 

het om het bedrijventerrein gelegen vastgoed een gezamenlijke 

investeringsstrategie bepaald.   

 

 

JESSICA biedt hulp uit Europa 

Mogelijk kan ook het JESSICA-programma  (Joint European Support for 

Sustainable Investements in City Areas), dat gericht is op gezamenlijke Europese 

ondersteuning voor duurzame investeringen in stedelijke gebieden, worden ingezet. 

De gedachte is dat overheid en marktpartijen gezamenlijk risicodragend investeren 

in gebiedsgerichte duurzame stedelijke ontwikkeling waarbij er in gebouwen en in 
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infrastructuur wordt geïnvesteerd. Waarbij er voor iedere overheid Euro, vier private 

Euro’s geïnvesteerd moeten worden. Partijen zetten samen een zelf 

geldgenererend fonds op van waaruit zij goedkope leningen verstrekken voor 

daadwerkelijke projecten. De Europese Investeringsbank leent geld aan dit vehikel 

de eerste twee jaar omniet en daarna tegen Euribor. Het geld kan vervolgens 

uitgeleend worden en dient de eerste keer uitgegeven te worden aan de criteria van 

JESSICA maar bij ieder volgende keer rondpompen van het geld vervalt deze eis. 

Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties coördineert 

momenteel een onderzoek dat wordt gedaan door Ecorys in opdracht van de ECB 

en EIB over de bruikbaarheid van JESICA in Nederland.  

 

 
Figuur 3.3 Structuur van JESSICA bron: EIB 
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4. Mandaat en budget 

De mate waarin strategische en anticiperende aankopen succesvol kunnen zijn is 

onderhevig aan twee voorwaarden. Dit betreft enerzijds de snelheid waarmee de 

aankoop gedaan kan worden en anderzijds het aantal betrokkenen bij de 

besluitvorming. Om strategische en anticiperende aankopen te kunnen doen, moet 

er dus allereerst een mandaat en besluitvormingsprocedure vastgesteld worden. 

Afhankelijk van dat mandaat moet een budget en/of een krediet vastgesteld 

worden. Het gaat dus niet alleen om geld maar ook om een mandaat voor het 

College of de betreffende ambtelijke dienst om tot een bepaald bedrag snel 

aankopen te kunnen doen. Dit mandaat met bijbehorend (maximaal) budget moet 

van te voren zijn vastgesteld, anders hebben andere marktpartijen in het openbare 

bestuurlijke besluitvormingsproces de mogelijkheid om de Gemeente voor te zijn 

met een aankoop.  

De Gemeenteraad wordt hiervoor dus gedeeltelijk gevraagd afstand doen van haar 

expliciete goedkeuring vooraf ten aanzien van haar budgetrecht
23

.  

De Gemeenteraad zal hier alleen mee instemmen als er een helder mandaat is. Er 

zou een soort checklist moeten komen waaraan een pand moet voldoen, alvorens 

het geoormerkt mag worden als strategisch en/of anticiperend aan te kopen pand. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het benodigde mandaat, 

besluitvormingsprocedure en budget. 

 

4.1  Mandaat en besluitvormingsprocedure 

Strategische aankopen kunnen op enige afstand van het bestuur gepleegd worden. 

Het gaat om zgn. buitenkansen waarbij snel kunnen opereren op de vastgoedmarkt 

een randvoorwaarde is.  

Voorkomen moet worden dat grondposities door de markt worden “weggekaapt” als 

gevolg van te lange gemeentelijke besluitvormingsprocedures. Hierbij dient de inzet 

van geld zoveel mogelijk in stilte te gebeuren, om anticiperend gedrag van 

eigenaren en speculanten te voorkomen. De besluitvormingsprocedure binnen de 

gemeente dient zo kort mogelijk te zijn, zonder afbreuk te doen aan de 

zorgvuldigheid van de gemeentelijke procedures en afwegingen. Voor de legitimatie 

van de strategische aankoop is verantwoording (vooraf of achteraf) vereist aan het 

bestuur. 

Het College is conform de Gemeentewet bevoegd tot het verrichten van 

privaatrechtelijke handelingen, zoals de aankoop van onroerend goed. De 

Gemeenteraad zal wel aan moeten geven onder welke voorwaarden het College dit 

mag doen en tot welk bedrag, zonder vooraf toestemming aan diezelfde Raad te 

vragen. Daarbij dient uiteraard ook geregeld te worden op welke wijze de Raad 
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 Sinds de invoering van het duale stelsel is B&W bevoegd tot het doen van privaatrechtelijke 

handelingen. Het College kan hierdoor bepaalde ambtenaren mandateren om deze handelingen namens 

hen te doen. De Gemeenteraad zal wel aan moeten geven onder welke voorwaarden het College dit 

mag doen en tot welk bedrag, zonder vooraf toestemming aan diezelfde Raad te vragen. Waarbij 

uiteraard ook geregeld moet worden op welke wijze de Raad geïnformeerd wordt over gedane aankopen 

(conform art. 160 en art 169 lid 4 uit de Gemeentewet). 
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geïnformeerd wordt over gedane aankopen (conform art. 160 en art 169 lid 4 uit de 

Gemeentewet). 

 

Om de snelheid van de aankoop niet onevenredig te laten beïnvloeden door de 

reguliere besluitvorming, bestaan verschillende mogelijkheden om het 

besluitvormingsproces zo kort mogelijk te houden 

 

Dubbel ambtelijk mandaat  

De mandaatregeling van een dubbel collegebesluit kan er als volgt uitzien: 

1. De gemeenteraad mandateert het college om, binnen door de raad 

vastgestelde randvoorwaarden (zie hieronder), voor een bedrag van 

maximaal € 10 miljoen aan strategische en anticiperende aankopen te 

doen; 

2. Eventuele vervolgaankopen mogen pas geschieden als het college per 

(vertrouwelijke) raadsbrief verantwoording aflegt over de reeds gedane 

aankopen. Indien de raad de raadsbrief niet agendeert voor bespreking, 

mag het college de verantwoorde aankopen als goedgekeurd/verantwoord 

beschouwen; 

3. Het college mandateert en de burgemeester volmachtigt de directeur DSO 

en het hoofd grondzaken gezamenlijk om aankopen te verrichten (twee 

handtekeningen verplicht); 

4. De directeur en hoofd grondzaken dragen zorg voor een snelle 

adviesprocedure binnen hun dienst; 

5. De dienstcontroller wordt gevraagd om het voorstel tot aankoop financieel 

inhoudelijk te beoordelen. 

6. Indien één van beide gemandateerde twijfels heeft bij de aankoop, dient 

verplicht advies en onderbouwing van de aankoop aan de afdeling 

grondzaken gevraagd worden. Dit advies is niet bindend; 

7. De afdeling grondzaken brengt op basis van de beschikbare informatie 

binnen twee dagen een advies uit aan gemandateerden.  

8. Indien de dienstcontroller en/of het hoofd grondzaken twijfels heeft bij de 

aankoop, legt hij de aankoop ter toetsing voor aan de concerncontroller. 

9. Indien één van beide gemandateerde of de concerncontroller niet overtuigd 

is, wordt een geheim collegevoorstel voorbereid. Voor deze voorstellen 

wordt een spoedprocedure (< 3 dagen) doorlopen richting het college. 

 

Enkelvoudig ambtelijk mandaat 

De mandaatregeling van een enkelvoudig collegebesluit kan er als volgt uitzien 

1. De gemeenteraad mandateert het college om, binnen door de raad 

vastgestelde randvoorwaarden (zie hieronder), voor een bedrag van 

maximaal € 10 miljoen aan strategische en anticiperende aankopen te 

doen; 

2. Eventuele vervolgaankopen mogen pas geschieden als het college per 

(vertrouwelijke) raadsbrief verantwoording aflegt over de reeds gedane 

aankopen. Indien de raad de raadsbrief niet agendeert voor bespreking, 

mag het college de verantwoorde aankopen als goedgekeurd/verantwoord 

beschouwen; 

3. Het college mandateert en de burgemeester volmachtigt de directeur DSO 

om aankopen te verrichten; 

4. De directeur DSO draagt zorg voor een snelle adviesprocedure binnen zijn 

dienst. 
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5. De dienstcontroller wordt gevraagd om het voorstel tot aankoop financieel 

inhoudelijk te beoordelen. 

6. Indien directeur DSO twijfels heeft bij de aankoop, dient verplicht advies 

aan de afdeling grondzaken gevraagd worden. Dit advies is niet bindend; 

7. De afdeling grondzaken brengt op basis van de beschikbare informatie 

binnen twee dagen een advies uit de directeur DSO met een kopie aan het 

hoofd Grondzaken en de dienstcontroller. 

8. Indien de dienstcontroller en/of het hoofd grondzaken twijfels heeft bij de 

aankoop, legt hij de aankoop ter toetsing voor aan de concerncontroller. 

9. Indien de directeur DSO niet overtuigd is, wordt een geheim collegevoorstel 

voorbereid. Voor deze voorstellen wordt een spoedprocedure (< 3 dagen) 

doorlopen richting het college. 

 

De voordelen van een ambtelijk mandaat vertalen zich in de vertrouwelijkheid en 

snelheid waarmee de aankoop kan worden opgepakt. Deze voordelen zullen 

moeten worden afgewogen tegen legitimiteit van de beslissingen die binnen de 

mandaatstelling plaatsvinden. Op grond van een ambtelijk mandaat vindt de 

legitimiteit van het bestuur pas achteraf –bij het jaarverslag van DSO- plaats. 

 

Combi-mandaat 

De combi-mandaat is een evenwicht tussen een ambtelijk en bestuurlijk mandaat. 

Zowel de verantwoordelijke wethouder als de directeur DSO hebben mandaat om 

strategisch en anticiperend onroerende zaken aan te kopen. De mandaatsregeling 

ziet er dan als volgt uit: 

1.  De gemeenteraad mandateert het college om, binnen door de raad 

vastgestelde randvoorwaarden (zie hieronder), voor een bedrag van 

maximaal € 10 miljoen aan strategische en anticiperende aankopen te 

doen; 

2. Eventuele vervolgaankopen mogen pas geschieden als het college per 

(vertrouwelijke) raadsbrief verantwoording aflegt over de reeds gedane 

aankopen. Indien de raad de raadsbrief niet agendeert voor bespreking, 

mag het college de verantwoorde aankopen als goedgekeurd/verantwoord 

beschouwen; 

3. Het college mandateert en de burgemeester volmachtigt de 

verantwoordelijke wethouder en de directeur DSO om aankopen te 

verrichten; 

4. De directeur DSO draagt zorg voor een snelle adviesprocedure en 

afstemming binnen zijn dienst; 

5. De dienstcontroller wordt gevraagd om het voorstel tot aankoop financieel 

inhoudelijk te beoordelen. 

6. De resultaten van het advies worden met de wethouder besproken in het 

PFO;   

7. Indien directeur DSO dan wel de wethouder twijfels heeft bij de aankoop, 

dient verplicht advies aan de afdeling grondzaken gevraagd worden. Dit 

advies is niet bindend; 

8. De afdeling grondzaken brengt op basis van de beschikbare informatie 

binnen twee dagen een advies uit de directeur DSO met een kopie aan het 

hoofd Grondzaken en de dienstcontroller.  

9. Indien de dienstcontroller en/of het hoofd grondzaken twijfels heeft bij de 

aankoop, legt hij de aankoop ter toetsing voor aan de concerncontroller. 
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10. Indien de directeur DSO dan wel de wethouder niet overtuigd is, wordt een 

geheim collegevoorstel voorbereid. Voor deze voorstellen wordt een 

spoedprocedure (< 3 dagen) doorlopen richting het college. 

 

Op grond van dit mandaat vindt de volledige legitimiteit van het bestuur pas 

achteraf –bij het jaarverslag van DSO- plaats. 

 

Geheim collegebesluit 

De mandaatregeling bij een geheim collegebesluit met spoedprocedure kan er als 

volgt uit zien: 

 

1. De gemeenteraad mandateert het college om, binnen door de raad 

vastgestelde randvoorwaarden (zie hieronder), voor een bedrag van 

maximaal € 10 miljoen aan strategische en anticiperende aankopen te 

doen; 

2. Eventuele vervolgaankopen mogen pas geschieden als het college per 

(vertrouwelijke) raadsbrief verantwoording aflegt over de reeds gedane 

aankopen. Indien de raad de raadsbrief niet agendeert voor bespreking, 

mag het college de verantwoorde aankopen als goedgekeurd/verantwoord 

beschouwen; 

3. De directeur DSO is verantwoordelijk voor een adequate voorbereiding van 

de collegebesluitvorming. Hij zorgt, naast afstemming binnen de eigen 

dienst, voor ambtelijke afstemming met de concerncontroller, het hoofd 

Financiën, het hoofd van de concernjuristen en, indien het voorstel tevens 

exploitatie van vastgoed met zich meeneemt, met het hoofd 

vastgoedbedrijf. 

4. Indien de ambtelijke afstemming met de concerndiensten en grondzaken 

leidt tot opmerkingen of andersluidende adviezen, dan worden deze 

adviezen integraal in het aankoopvoorstel opgenomen. Van de betrokken 

afdelingen wordt gevraagd uiterlijk binnen 24 uur te reageren op het 

aankoopvoorstel. Het collegevoorstel wordt, na afstemming met de 

wethouder, “onder de arm” meegenomen naar het college. Indien mogelijk 

wordt het voorstel eerder verstrekt aan het college. Dit gebeurt persoonlijk 

of via het secretariaat van de burgemeester/wethouder. Agendering loopt 

derhalve niet standaard via bureau agenda. De besluitvorming van het 

college is en blijft vertrouwelijk. 

 

Bij een geheim collegebesluit valt wel een kanttekening te plaatsen: Het aantal 

personen die bij deze mandaatsregeling zijn betrokken  is  ten minste 45 personen.. 

De vraag dient zich aan of in een dergelijk geval het risico niet aanwezig is dat er 

informatie onbewust of in het ergste geval bewust, lekt naar belanghebbenden.  

 

Reguliere aankopen (plangebonden aankopen) vinden overigens hun legitimiteit in 

vastgestelde grondexploitaties. De gebiedsmanagers zijn gemandateerd tot het 

doen van aankopen binnen hun specifieke gebied. Het hoofd grondzaken van DSO 

is gemandateerd tot het doen van de overige aankopen die buiten de specifieke 

gebieden liggen . Er wordt achteraf verantwoording afgelegd aan het College van 

Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad. 
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Randvoorwaarden 

Het aankopen van gronden en vastgoed is niet vrij van risico’s. De afgelopen jaren 

is gebleken dat de vastgoedmarkt zeer gevoelig is voor economische 

schommelingen en dat daarmee aanzienlijke bedragen gepaard gaan. Om te 

voorkomen dat de gemeente onnodige risico’s loopt wordt voorgesteld de volgende 

randvoorwaarden aan het mandaat te verbinden: 

• De aankoop moet tot doel hebben om een toekomstige ruimtelijke 

ontwikkeling mogelijk te maken. Financieel gewin is geen doel op zich.  

• De aankoop moet rendabel zijn (minimaal 6% of hogere marktrente per 

jaar), dan wel moet tot een beperking van financiële schade leiden. Dit 

moet voorafgaand aan de aankoop aannemelijk gemaakt worden in het 

beslisdocument. 

• De aankoop kan tussentijds liquide worden gemaakt (verkoopbaar, 

verruilbaar) indien de financiële positie van de gemeente dit noodzakelijk 

maakt. Hieronder valt ook dat er alsdan een achtervang-afspraak met 

woningcorporaties of andere instanties wordt gemaakt. 

• De aankoop vindt plaats op Almeers grondgebied. Voor eventuele 

aankopen buiten Almeers grondgebied is expliciete politieke toestemming 

noodzakelijk. 

• De gemeente treedt bij de exploitatie van vastgoed op als private partij, niet 

als publieke partij. Dit impliceert ondermeer een zakelijke huurrelatie en een 

scheiding van de private huurrelatie en een eventuele publieke 

subsidierelatie. 

 

4.2  Taakverdeling 

Bij strategische en anticiperende aankopen zijn verschillende onderdelen van de 

gemeente op uitvoerend niveau betrokken. De afdeling grondzaken neemt het 

voortouw in de strategische verwerving. Hiertoe krijgt zij opdracht van de (adjunct-) 

directeur DSO.  

 

Op grond van de criteria, zoals genoemd onder 5.2 en 5.4, wordt een beknopt 

aankoop strategieplan (ASP) door de strategisch grondverwerver opgesteld. Dit 

geschiedt in samenspraak met de planeconoom van grondzaken. Het ASP vormt 

leidraad voor de verwerving en verantwoordingsdocument voor de aankoop.  

De onderhandeling ten aanzien van de aankoop van de onroerende zaak geschiedt 

door de strategische verwerver. Het advies over het onderhandelingsresultaat, 

inclusief het ASP, vormen de output van de adviesprocedure, zoals genoemd in de 

voorstellen over de mandaatsregeling. Op grond van dit advies nemen 

gemandateerden een besluit over de daadwerkelijke aankoop. 

 

Zodra de gemeente de eigendom heeft verkregen, dient het aangekochte vastgoed 

tijdelijk te worden geëxploiteerd in de periode tussen de aankoop en de definitieve 

aanwending ten behoeve van het toekomstige doel (of tot het moment dat het in de 

GREX is opgenomen). Afdeling van Vastgoed van SB krijgt hiervoor opdracht en 

neemt hierin voortouw om te zorgen dat het financiële verlies tot het minimum wordt 

beperkt gedurende de tijdelijke exploitatieperiode. Dit vergt een zorgvuldige 

afstemming tussen afdeling Grondzaken van DSO en afdeling Vastgoed van SB. 

Periodiek overleg is nodig tussen de vorengenoemde afdelingen om eventuele 

tussentijdse veranderingen in planning en gebruik af te stemmen. 
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4.3  Budget en krediet 

Om bovenstaand mandaat uit te kunnen voeren is zowel een budget als een krediet 

benodigd. Ter verduidelijking, een budget is een machtiging tot het doen van 

uitgaven ten laste van de algemene middelen (verlies & winstrekening), een krediet 

is een bovengrens van een investering (balans). 

 

Krediet 

Zoals hierboven beschreven mag het college voor maximaal € 10 miljoen niet aan 

de raad verantwoorde aankopen doen. Indien het college verantwoording heeft 

afgelegd, worden de betreffende aankopen automatisch van een krediet voorzien, 

hetgeen wil zeggen dat deze aankopen dan volledig rechtmatig hebben 

plaatsgevonden met instemming van de gemeenteraad. Waar mogelijk vindt 

verantwoording plaats via de update van het MPGA in de budgetcyclus, maar indien 

dit om strategische redenen niet wenselijk is, gebeurt dit door middel van een 

transparante vertrouwelijke raadsbrief. 

 

Het mandaat en het hieraan verbonden krediet gelden tot een maximum van € 10 

mln. Indien de grens van dit krediet wordt bereikt wordt aan de raad de gedane 

aankopen (de vastgoedportefeuille geëvalueerd en aan de Raad opnieuw om een 

krediet gevraagd. 

 

 

Budget 

Investeringen in onroerend goed gaan gepaard met aankoop- (personele en 

juridische kosten) en exploitatielasten (rente, aanloopkosten, gemeentelijke 

belastingen en heffingen, etc.) en soms aanloopverliezen. Wanneer de gemeente 

om strategische of anticiperende redenen aankopen doet heeft zij in eerste plaats 

te maken met de kosten die met deze aankoop gemoeid. Deze bestaan ondermeer 

uit de personele inzet van de strategische verwerver van de afdeling grondzaken en 

de met de aankoop gemoeide juridische kosten. 

De aan te kopen gronden zullen ook mogelijk gronden met vastgoed erop betreffen. 

Waar mogelijk wordt het vastgoed (tijdelijk) geëxploiteerd. De gemeente moet op 

zoek naar een huurder/gebruiker en in voorkomende gevallen moeten kleine 

investeringen gedaan worden om het vastgoed exploitabel te maken. Daarnaast 

heeft de gemeente als verhuurder ook verplichtingen jegens huurders of gebruikers. 

Expertise hierin is aanwezig bij het Vastgoedbedrijf en deze zal dan ook de 

exploitatie ter hand moeten nemen. 

E.e.a. kan leiden tot ongedekte kosten. Om deze van een dekking te voorzien wordt 

voorgesteld om een revolving fund in het leven te roepen. Hiervoor is enerzijds een 

startbedrag benodigd en anderzijds moet de vulling van het fonds bekrachtigd en 

gerealiseerd worden. In onderstaande figuur wordt dit weergegeven. 
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Om het fonds te kunnen opstarten is een bedrag van € 5 mln. Nodig. Dit bedrag kan 

via de integrale afweging worden vrijgemaakt binnen het gemeentelijk 

investeringsplan. De strategisch aangekochte gronden/vastgoed worden, 

vooruitlopend op de definitieve exploitatie, ondergebracht in één grondexploitatie. 

Deze wordt jaarlijks herzien en betrokken bij de paragraaf 

grondbeleid/weerstandsvermogen. 

 

 

 

€ 
Revolving 

Fund 

Exploitatiewinsten 

vastgoed 

Verkoopwinst vastgoed 

en grond 

Aankoopwinst of 

besparing tov grex-

waarde grond 

Algemene middelen (igv 

surplus boven plafond) 

Waardeverlies investering 

Aanloopverliezen/kosten 

aankoop en exploitatie 

vastgoed 
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5. Beslismodellen 

De Gemeenteraad van Almere zal alleen met een mandaat instemmen indien er 

een strak beleidskader is. De reden waarvoor de gemeente Almere strategisch 

aankopen wil inzetten is voornamelijk het in handen krijgen van de regie en het 

voorkomen van speculatie.  

De eerste stap binnen de te maken afweging is bepalen of met de aankoop het 

beoogde doel wordt bereikt. 

Voor de gemeente Almere kunnen de doelen als volgt omschreven worden: 

1 Positie verwerven in een (potentiële) uitbreidings- of inbreidingslocatie; 

2 Positie verwerven om ongewenste ontwikkelingen
24

 tegen te gaan.  

 

Andere doelen waar ook aan gedacht kan worden zijn:  

3 Het verwerven van huisvesting voor de eigen organisatie 

4 Het verwerven van een ruillocatie 

5 Huisvesten van de eigen organisatie 

6 Maatschappelijk doel 

Gezien de gehouden interviews en de feedback zijn dit geen hoofddoelen voor de 

gemeente Almere. In het (nog vast te stellen) mandaat worden alleen de 

hoofddoelen betrokken. 

 

Er zou er een soort checklist moeten komen waaraan een pand en/of grond moet 

voldoen, alvorens het geoormerkt mag worden als strategisch en/of anticiperend 

aan te kopen onroerend goed. Hierbij dient er bijzondere aandacht te zijn voor de 

kwetsbare posities waarin de personen die de beslissingen over de aankopen 

nemen op basis van het afwegingsmodel zitten. Laat mensen dergelijke 

beslissingen niet alleen nemen, maar borg het vier ogen principe in de procedure. 

 

In dit hoofdstuk wordt weergegeven welke beslismodellen de gemeente Almere zou 

kunnen toepassen. Uiteraard zijn hierop varianten mogelijk en zijn er andere 

modellen denkbaar. De gepresenteerde modellen geven een beeld van de 

modellen die in andere gemeenten worden gebruikt. De uiteindelijke keuze is aan 

de gemeente Almere. Benadrukt moet hierbij worden dat deze beslismodellen naast 

elkaar gehanteerd kunnen worden.  

 

5.1  Strategische kaart 

In dit model staat de door de gemeente Almere op te stellen strategische kaart 

centraal. Deze kaart bevat strategisch interessante en kansrijke gebieden, of 

bijvoorbeeld aandachtsgebieden waar overlast wordt gerapporteerd. Als zich in een 

geselecteerd gebied een mogelijkheid voordoet wordt deze beoordeeld.  

De te hanteren lijn in Almere zou de volgende kunnen zijn: 
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 Niet zozeer ruimtelijk ongewenste ontwikkelingen maar eerder speculatie. 
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1 Strategische aankopen: op basis van Concept Structuurvisie en IAK wordt 

vastgelegd in welke gebieden strategisch kan worden aangekocht; 

2 Anticiperende aankopen: in de potentiële verwervingsgebieden kan anticiperend 

worden aangekocht.  

 

Voor alle andere interessante objecten (potentiële ruillocaties of financiële 

buitenkansen) die buiten deze gebieden liggen, geldt het mandaat niet. Dat 

betekent niet dat aankoop geen mogelijkheid is, dit zal echter apart ter 

besluitvorming aan de Gemeenteraad moeten worden voorgelegd. 

 

 

5.2  Quick scan 

Het besluit om de strategische aankoop wel of niet te laten plaatsvinden, hangt in 

dit model in wezen van de volgende eenvoudige vergelijking af, waarbij een positief 

aankoopadvies wordt gegeven als aan de volgende vergelijking wordt voldaan: 

 

W > A + (Ei – Eu) * X 

 

W = geschatte waarde op moment X in de toekomst   

A = aankoopsom heden  

Ei = geschatte exploitatie-inkomsten per jaar (inclusief rente)  

Eu = geschatte exploitatiekosten per jaar inclusief eventuele aanloopverliezen 

(Ei-Eu)= contante waarde van het verschil tussen exploitatie-inkomsten en –kosten 

X = geschat aantal jaren tot aan inbreng in een (grond)exploitatie 

        

Samengevat: als de waarde van de aankoop in een later stadium X een zodanige 

waarde vertegenwoordigt, dat deze (naar alle waarschijnlijkheid) opweegt tegen de 

aankoopsom ‘nu’ vermeerderd met de kosten van de exploitatie tot aan het moment 

van opname in een (grond)exploitatie, verminderd met eventuele tijdelijke 

inkomsten door huur of pacht, dan is de aankoop ‘nu’ verantwoord.  

NB Bovenstaande formule is een versimpelde weergave, waarin geen rekening 

wordt gehouden met rente en prijsstijgingen, leegstandrisico etc. 

 

Deze quick scan zal vol aannames zitten. Het moment X van inbreng in een 

(grond)exploitatie is immers onbekend op het moment van aankoop en dat geldt 

uiteraard ook voor de geschatte waarde in de toekomst. Een “hard” kwantitatief 

model is door de grote mate van onzekerheid gewoonweg niet mogelijk. Beperking 

van dit model is verder dat het maatschappelijk belang niet wordt meegewogen.  

Vandaar dat deze quick scan niet het enige beslismodel is dat wordt toegepast. 

 

 

5.3  Portefeuillemodel 

Het portefeuillemodel maakt de risico’s van het totaal van de strategische aankopen 

inzichtelijk en beheersbaar en er worden zowel eisen aan de individuele aankoop 

als aan de portefeuille als geheel gesteld.  

 

Voor de individuele aankoop kunnen bijv. de volgende criteria worden toegepast: 
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� Het aankoopbedrag mag niet hoger liggen dan de marktwaarde
25

. Er mag, 

binnen het mandaat, niet een hogere koopsom betaald worden dan door de 

taxateurs van de gemeente vastgesteld
26

. Indien, om wat voor 

(maatschappelijke) reden dan ook, de gemeente Almere voor een hoger bedrag 

wil aankopen, zal dit apart ter goedkeuring aan de Gemeenteraad moeten 

worden voorgelegd. 

� Na aankoop mag het negatief exploitatiesaldo per individueel geval èn van de 

totale strategische portefeuille jaarlijks niet hoger dan € 1,5 miljoen bedragen. 

NB: Het streven is en blijft dat de exploitatie van de aankoop kostendekkend is. 

Dit betekent dat na de aankoop de exploitatiekosten gedekt worden door 

inkomsten uit huur of pacht.  

 

De totale strategische portefeuille wordt regelmatig gewaardeerd, waarbij geldt dat 

zolang de huidige waarde van de totale portefeuille wordt vastgesteld op een 

waarde die maximaal € ? miljoen onder de historische aankoopwaarden ligt, nieuwe 

aankopen mogen worden overwogen. Ook dient regelmatig het ‘strategisch zijn’ van 

panden of locaties tegen het licht te worden gehouden. 

 

Deze methode is interessant doordat twee normen worden gehanteerd: 

1 Max. exploitatietekort van bijvoorbeeld € 0.6 miljoen. Het investeringsbedrag is 

niet van belang, het exploitatietekort (incl. risico) wel. Gesteld wordt dat zolang 

de tekorten en het risico van de aankopen inzichtelijk en beheersbaar is, het 

instrument ‘strategische aankopen’ beheersbaar is;  

2 Max. waardevermindering portefeuille van 10 miljoen (afhankelijk van de waarde 

van de portefeuille). De waarde van de losse aankoop is niet van belang, de 

portefeuille wel. Een losse aankoop mag waarde verliezen, zolang de totale 

portefeuille maar binnen de gestelde grenzen blijft. 

 

Groot voordeel van deze methode is het koppelen van de diverse aankopen, 

waardoor het totale risico van de strategische portefeuille inzichtelijk wordt.  

 

5.3.1  Risico’s & kansen 

(Strategisch) aankopen brengt – uiteraard – risico’s met zich maar ook kansen. Het 

strategisch willen bezitten van de onroerende zaak kan ertoe leiden dat het 

‘doorleggen’ van de aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging door de verkoper 

naar de koper eerder wordt aanvaard, zeker als op termijn de bodemproblematiek 

van het gehele plangebied onder de loep wordt genomen. Vanzelfsprekend dienen 

deze (financiële en andere, bijvoorbeeld maatschappelijke) risico’s terdege vooraf 

te worden meegewogen in de beslissing om tot verwerving over te gaan. Zij 

bepalen in feite ook mede of de verwerving als strategisch te bestempelen is, omdat 

voor strategische aankopen dergelijke risico’s eerder worden aanvaard. 

Het feit dat de gemeente een overheid is, maakt dat dergelijke risico’s breder 

kunnen (moeten!) worden afgewogen dan bij een private partij. Dat is het gevolg 

                                                      
25

 Onder marktwaarde wordt verstaan: “Het geschatte bedrag waarvoor een object op de taxatiedatum 

zou worden overgedragen door een bereidwillige verkoper aan een bereidwillige koper in een 

marktconforme transactie, na behoorlijke marketing, waarbij de partijen geïnformeerd, zorgvuldig en 

zonder dwang hebben gehandeld.” (RICS, 2007, p.10) 
26

 N.B. Aan iedere vastgoed taxatie zit een risico verbonden. Niemand kan in de toekomst kijken ook 

een taxateur niet. 
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van het ‘algemene belang’, dat een rode draad vormt bij het privaatrechtelijk 

handelen van de gemeente. Het maatschappelijke belang bij het verwerven (omdat 

anders een onveilige situatie in stand blijft of omdat anders de private partij een 

gebied een heel andere richting in wil sturen als de gemeente) kan prevaleren 

boven het financiële belang. Een particuliere koper zal vaak eerder afhaken dan 

een gemeentelijke overheid. Strategisch aankopen biedt dus risico’s maar ook 

kansen voor de integrale gebiedontwikkeling in Almere.  

 

 

5.4 Criteriamodel 
 
Het criteriamodel schept randvoorwaarden op grond waarvan de strategische 

aankoop wordt getoetst. Deze randvoorwaarden zijn –anders dan de Quick Scan- 

niet gebaseerd op rekenkundige en/of financiële grondslagen. Het criteriamodel is 

kaderstellend. Met andere woorden: voldoet de aankoop aan de voorafgestelde 

kaders om als strategische aankoop te worden aangemerkt. 

 

Voor deze kaders kunnen de randvoorwaarden van hoofdstuk 4.2 een goed 

uitgangspunt vormen: 

 

• De aankoop moet tot doel hebben om een voor de gemeente kenbaar en  

toekomstige ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Financieel gewin is 

geen doel op zich.  

• Als uitgangspunt geldt een rendabele aankoop , dan wel moet tot een 

beperking van financiële schade leiden. Of de aankoop rendabel is, wordt 

afgewogen tegen het maatschappelijke gewin. Indien het toekomstige 

maatschappelijke belang van de aankoop prevaleert, is een rendabele 

aankoop geen doel op zich  Dit moet voorafgaand aan de aankoop 

aannemelijk gemaakt worden in het beslisdocument. 

• De aankoop kan tussentijds liquide worden gemaakt (verkoopbaar, 

verruilbaar) indien de financiële positie van de gemeente dit noodzakelijk 

maakt. Hieronder valt ook dat als het moment zich voordoet er een 

achtervang-afspraak met woningcorporaties of andere instanties kan 

worden gemaakt. 

• De aankoop vindt plaats op Almeers grondgebied. Voor eventuele 

aankopen buiten Almeers grondgebied is expliciete politieke toestemming 

noodzakelijk. 

• De gemeente treedt bij de exploitatie van vastgoed op als private partij, niet 

als publieke partij. Dit impliceert ondermeer een zakelijke huurrelatie en een 

scheiding van de private huurrelatie en een eventuele publieke 

subsidierelatie. 
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Deze criteria kunnen worden aangevuld met: 

• De aankoop dient ten doel om een actieve regiefunctie voor de gemeente 

te vervullen in de toekomstige ontwikkeling; 

• De aankoop geschiedt op grond van een vrijwillige verkoop door de 

eigenaar en biedt de gemeente in financieel opzicht een betere positie dan 

wanneer zij op grond van de uitgangspunten die horen bij anticiperende 

aankoop de onroerende zaak dient aan te kopen (volledige 

schadeloosstelling en/of vergoeding verwachtingswaarde); 

• De aankoop geschiedt op grond van “nader te noemen meester”
27

 om de 

verwachting(-swaarde) bij de eigen van de onroerende zaken niet op te 

drijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
27

 De gemeente treedt hiermee niet op de voorgrond bij de aankoop. Om het strategisch voordeel bij de 

aankopen te waarborgen dient nog te gematerialiseerd hoe de gemeente op het moment van de 

eigendomsoverdracht op de achtergrond kan blijven.  



 

34 

Concept 

Versie 6 

24 februari 2011 

 

 

 

 

6. Advies  
 

6.1  Inleiding 

 

De reden waarvoor de gemeente Almere strategisch aankopen wil inzetten is 

voornamelijk het in handen krijgen van de regie en het voorkomen van speculatie.  

In de Kadernota Grondbeleid Almere uit 2009 is dit als volgt verwoord: “Het is 

gewenst dat een budget voor anticiperende en strategische grondaankopen wordt 

geïntroduceerd, vooral om alert te kunnen inspelen op emergente ruimtelijke 

ontwikkelingen en behoeften in de bestaande stad”.  

Op dit moment is er binnen de gemeente Almere geen raadskader vastgesteld om 

dergelijke aankopen te kunnen uitvoeren.  

 

Het gaat in Almere om de introductie van beleid voor zowel strategische 

grondaankopen als anticiperende grondaankopen.  

Met een strategische aankoop wordt een aankoop van grond, al dan niet 

bebouwd, door de gemeente bedoeld in een zeer vroege planfase, nog voordat er 

een financieel- of ruimtelijk kader is vastgesteld. Dit is ongeveer 15 jaar voor 

planrealisatie.  

Indien er namelijk wel zicht is op een concrete grondexploitatie is het gebruikelijk 

om het een anticiperende aankoop te noemen.  

 

Voor de gemeente Almere zijn de doelen om strategische en/of anticiperend aan te 

kopen als volgt omschreven: 

1 Positie verwerven in een (potentiële) uitbreidings- of inbreidingslocatie; 

2 Positie verwerven om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. 

 

 

6.2 Advies Mandaat 
 

In onderhavige advies zijn in hoofdstuk 4.1 een viertal voorstellen gedaan over de 

mandaatsregeling die het mogelijk maken om de aankopen efficiënt en –gezien de 

vaak gevoelige karakter- in beslotenheid te laten geschieden. De mandaatsregeling 

varieert van een enkelvoudig ambtelijk mandaat tot een geheim collegevoorstel. 

Met het oog op het strategische karakter van de aankoop wordt voorkeur gegeven 

aan het dubbele ambtelijke mandaat. Dit betekent dat de mandaatsregeling als 

volgt kan worden ingericht: 

1. De gemeenteraad mandateert het college om, binnen door de raad 

vastgestelde randvoorwaarden (zie hieronder), voor een bedrag van 

maximaal € 10 miljoen aan strategische en anticiperende aankopen te 

doen; 

2. Eventuele vervolgaankopen mogen pas geschieden als het college per 

(vertrouwelijke) raadsbrief verantwoording aflegt over de reeds gedane 

aankopen. Indien de raad de raadsbrief niet agendeert voor bespreking, 
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mag het college de verantwoorde aankopen als goedgekeurd/verantwoord 

beschouwen; 

3. Het college mandateert en de burgemeester volmachtigt de directeur DSO 

en het hoofd grondzaken gezamenlijk om aankopen te verrichten (twee 

handtekeningen verplicht); 

4. De directeur en hoofd grondzaken dragen zorg voor een snelle 

adviesprocedure binnen hun dienst  

5. De dienstcontroller wordt gevraagd om het voorstel tot aankoop financieel 

inhoudelijk te beoordelen. 

6. Indien één van beide gemandateerde twijfels heeft bij de aankoop, dient 

verplicht advies en onderbouwing van de aankoop aan de afdeling 

grondzaken gevraagd worden. Dit advies is niet bindend; 

7. De afdeling grondzaken brengt op basis van de beschikbare informatie 

binnen twee dagen een advies uit aan gemandateerden.  

8. Indien de dienstcontroller en/of het hoofd grondzaken twijfels heeft bij de 

aankoop, legt hij de aankoop ter toetsing voor aan de concerncontroller. 

9. Indien één van beide gemandateerde of de concerncontroller niet overtuigd 

is, wordt een geheim collegevoorstel voorbereid. Voor deze voorstellen 

wordt een spoedprocedure (< 3 dagen) doorlopen richting het college. 

 

Aan dit voorstel liggen de navolgende afwegingen ten grondslag: 

• Het waarborgt een zorgvuldige en inhoudelijke ambtelijke afstemming; 

• Het doet recht aan een efficiente besluitvorming met een besloten karakter 

waardoor kan worden ingespeeld op strategische kansen zonder hieraan 

teveel ruchtbaarheid te geven; 

• De doorlooptijd en beslisperiode  wordt hiermee aanzienlijk verkort; 

• Met een duidelijk mandaatstructuur wordt de bestuurlijk legitimatie achteraf 

gewaarborgd. 

 

 

6.3 Aankoopbesluiten door het College 
Het instrument van strategische aankopen van onroerende zaken is nieuw voor de 

gemeente Almere. Het College acht het daarom wenselijk om de aankoopbesluiten 

voorlopig aan zichzelf te houden. Hiermee wordt direct controle gehouden op de 

strategische en anticiperende aankopen. DSO speelt hierin uitsluitend een 

adviserende rol. 

 

Eerst nadat het College zelf enkele strategische aankopen heeft verricht en dit 

proces heeft geëvalueerd, wordt de mandaatsregeling opnieuw ter besluitvorming 

gebracht. De inhoud van dit rapport vormt hiervoor mede leidraad.  

 

 

6.4 Advies Beslismodel 
 

Voor de afweging of de aankoop van strategische aard is en de onroerende zaak 

dan ook in aanmerking komt voor deze aankoop, zijn in hoofdstuk 5 van het 

onderhavige rapport verschillende beslismodellen behandeld. Voor de gemeente 

Almere past een combinatie van verschillende beslismodellen. Aan de afweging om 

strategisch aan te kopen liggen de navolgende beslismodellen ten grondslag: 
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1. Criteriamodel: Het criteriamodel geeft de randvoorwaarden  

waaronder de aankoop dient plaats te vinden. Het 

criteriamodel vormt eerste afwegingskader op 

grond waarvan de aankoop van een onroerende 

zaak in overweging wordt genomen. 

 

2. Quickscan:  De Quickscan is noodzakelijk om de voorgenomen  

strategische aankoop te toetsen op financiële 

uitgangspunten. Hierbij worden de toekomstige 

gebruiksmogelijkheden en de waarde betrokken 

alsmede de kosten van exploitatie tot het moment 

van opname in de grondexploitatie.   

 

Beide modellen waarborgen dat de aankoop van de onroerende zaak als 

strategische kan worden gekwalificeerd, een te verwachte positieve grondexploitatie 

zal krijgen en de gemeente een strategische positie verschaft in de uitoefening van 

haar actief grondbeleid. 

 

3. Portefieullemodel: Het portefeuille model vormt het toetsingskader  

voor het totaal aan strategisch aangekocht 

vastgoed, hetgeen dus in portefeuille zit van de 

gemeente Almere. Het portefieullemodel bewaakt 

het overzicht en waarde van de onroerende zaken 

en geeft weergave van de totale risico. Het vormt 

bovendien het  verantwoordingsdocument van de 

directeur DSO aan het bestuur. 

 

De beslismodellen ten behoeve van de strategische verwerving kent dus een 

gelaagde structuur. Het criteriamodel en de quickscan zijn uitermate geschikt voor 

de beoordeling van de individuele strategische aankoop. Het portefieullemodel 

wordt ingezet om het overzicht van alle aankopen te behouden alsmede om aan het 

bestuur verantwoording af te leggen.  

 

De strategische kaart maakt geen onderdeel uit van de combinatie in 

beslismodellen. De toegevoegde waarde van de strategische kaart weegt niet op 

tegen de consequenties indien deze kaart bekend zou worden bij (andere) 

belanghebbenden. In verkeerde handen verliest de kaart zijn strategische waarde 

voor de gemeente. Gelet op de betrokkenheid van het aantal medewerkers bij de 

ontwikkeling en beheer van een dergelijke strategische kaart, is aannemelijk te 

veronderstellen dat een meer dan gemiddeld risico aanwezig is dat deze kaart 

(onbewust) zal uitlekken. 
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6.2  Bijlage I Inzet grondbeleidinstrumenten t.o.v. grondpositie gemeente en mate van actief grondbeleid 

Schema beleidskaders, strategie en instrumenten Grondbeleid 

grondproductiecyclus 

Beleidskaders Strategie Grondpositie Verwerving (Her)ontwikkeling Uitgifte Beheer 

Rijksnota 

Grondbeleid, 

Provinciale, 

regionale en 

gemeentelijke 

visie(s) en 

(beleids)nota’s 

Regie 

gewenst 

(Actief) 

Groot: 

Veel 

eigendom/volledig 

eigendom 

 Publieke 

grondontwikkeling 

- grondexploitatie 

- verevening 

Gronduitgiftebeleid (Erfpacht) 

Grondprijsbeleid 

Gronduitgifteovereenkomsten 

 

Beheer Vastgoed 

- herontwikkeling 

- verkoop 

Klein: 

Weinig 

eigendom/geen 

eigendom 

Actieve verwerving 

grond en opstallen 

 

Inzet instrumenten: 

- strategisch 

verwerven 

- Wvg 

- Minnelijke 

verwerving 

- Onteigening 

 

Publieke 

grondontwikkeling 

- grondexploitatie 

- verevening 

 

PPS-constructie 

- bouwclaimconstructie 

- joint venture 

- concessiemodel 

Gronduitgiftebeleid (Erfpacht) 

Grondprijsbeleid 

Realisatieovereenkomsten 

 

Afhankelijk van gekozen 

PPS-constructie geeft of de 

gemeente uit of het 

samenwerkingsverband 

Beheer Vastgoed 

Geen 

regie 

Groot: 

Veel 

eigendom/volledig 

eigendom 

Facilitair 

 

PPS-constructie (zie 

constructies boven, 

concessiemodel) 

Private grondontwikkeling 

 

Bij concessiemodel verkoop 

aan private ontwikkelaar 

 

Klein: 

Geen eigendom 

Passief 

 

Private grondontwikkeling 

- kostenverhaal 

(exploitatieverordening) 
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