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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2019-019816 

 
Onderwerp 
Nota Grondbeleid 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
10 augustus 2021 14 september 2021   

Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 
1. De Nota Grondbeleid vast te stellen 
 
Inleiding 
In het Bestuursakkoord 2018-2022 is door een meerderheid van uw raad de wens geuit om te komen 
tot een herziening van de Nota Grondbeleid. Daarbij is aan het college de opdracht gegeven om bij 
de totstandkoming van deze Nota een heroverweging over het al dan niet voeren van een actieve 
grondpolitiek te laten plaatsvinden. 
  

In de Nota Grondbeleid wordt aangegeven welk grondbeleid de gemeente Goirle hanteert. 
Het grondbeleid van de gemeente Goirle wordt omschreven als volgt: het expliciet vooraf maken van 
afwegingen omtrent welke regierol de gemeente in welke ruimtelijke ontwikkeling wil hebben, en 
hoe aan deze rol invulling wordt gegeven. Deze definitie gebruikt de gemeente al sinds 2008.  
Met deze omschrijving is het mogelijk om in situaties waarin dat wenselijk is, ervoor te kiezen om 
een (meer) actieve grondpolitiek te voeren. Er zijn ook andere manieren om meer regie op 
ruimtelijke ontwikkelingen te voeren dan door de keuze voor een actieve grondpolitiek, bijvoorbeeld 
het concessiemodel, de bouwclaim of de joint venture. 
  

Er zijn zeker situaties denkbaar waarin actieve grondpolitiek dé manier kan zijn om bepaalde 
ontwikkelingen te realiseren die anders niet of nauwelijks tot stand zouden komen. Maar het is ook 
zaak dat uw raad zich bij het maken van de keuze goed op de hoogte stelt van de voor- en nadelen 
die een dergelijke keuze met zich meebrengt. Daarom is aan uw raad ook een presentatie over actief 
grondbeleid gegeven door bureau PAS in de raadsvergadering van 6 januari 2021. 

 
De Nota Grondbeleid is niet het meest aangewezen instrument om vooraf al per 

gebiedsontwikkeling de keuze vast te leggen voor een bepaalde vorm van grondpolitiek.  
In de Nota Grondbeleid worden dan ook geen locaties voor toekomstige ontwikkelingen 
aangewezen. Het maken van de expliciete afweging (actief of faciliterend/passief) vooraf geschiedt 
per afzonderlijke locatie/ruimtelijke ontwikkeling.   
 
Argumenten 
1.1 In het Bestuursakkoord 2018-2022 is het maken van een heroverweging omtrent het al dan niet 
voeren van een actieve grondpolitiek opgenomen 
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In de nieuwe Nota Grondbeleid is de tekst van de oude Nota met enkele wijzigingen overgenomen. 
Het gaat hierbij met name om wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving en financieel-
economische cijfers. Ook met de totstandkoming en uitvoering van de Omgevingsvisie is rekening 
gehouden bij de aanpassing van de tekst van de Nota.  
Met deze Nota is het onveranderd mogelijk om een actieve grondpolitiek te voeren om woningbouw 
voor doelgroepen te realiseren, bijvoorbeeld voor senioren en zorgbehoevenden, jongeren en 
starters, doorstromers en arbeidsmigranten.   
 
Kanttekeningen 
1.1 Er bestaat geen wettelijke verplichting om als gemeente een Nota Grondbeleid te hebben 
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat geen wettelijke 
verplichting voor een gemeente om een Nota Grondbeleid als basis voor het grondbeleid vast te 
stellen.    
 
Financiën 
N.v.t. 

 
Samenwerking 
N.v.t. 
 
Communicatie 
N.v.t. 
 
Vervolg 
N.v.t. 
 
Bijlagen 
Concept-tekst Nota Grondbeleid 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester  
Jolie Hasselman, secretaris 
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 augustus 2021 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
De Nota Grondbeleid vast te stellen. 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 5 oktober 2021. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 

 


