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Spanning tussen Ruimtelijke strategie Utrecht 

(2021) en nota Grondbeleid (2017)

• Strategie: 60,000 woningen erbij tot 2040
– 35% sociaal en 25% middenhuur/betaalbare koop

• Grondbeleid: “faciliteren … vraaggestuurde ontwikkeling” 
(p.5)

• Strategie gaat uit vanuit woningbehoefte, grondbeleid vanuit 
koopkrachtige vraag
– Vraag stijgt qua prijs, maar zakt (waarschijnlijk) qua volume

– Veel Utrechters: geen koopkrachtige vraag bij huidige 
marktprijzen; wel woningbehoefte

• In de praktijk biedt de nota Grondbeleid ruimte voor 
situationeel grondbeleid op grond van raadsbesluiten
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Sturend grondbeleid ter 

ondersteuning strategie

• Per plan: spoorboekje publieke 
besluitvorming met inbreng anderen

• Grondeigenaren kunnen als ze bereid en in 
staat (blijkend uit daden) zijn dit uitvoeren

• Anders minnelijke verwerving en (als 
ultimum remedium) onteigening

• Parallel lopen procedures planning en grond
– Anders te lange doorlooptijd
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Utrechts 
PlanProces 
(UPP)
als basis 
spoorboekje
Per gebieds-
ontwikkeling 
aankomst- en 
vertrektijden 
toevoegen 
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Publieke besluitvorming

• Intentie (B&W)
– Doorwerking Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

• Stedenbouwkundig programma van eisen (Raad)
– Voorgestane wijze van uitvoering (inclusief details programma) 

– Kostenverhaal (anterieur)

• Bestemmingsplan (straks omgevingsplan) (Raad)
– Met exploitatieplan (regels kostenverhaal)

• Zorgt voor basis eventueel onteigeningsbesluit (Raad): 
trechterwerking bij elke stap is keuze voor samenwerking 
gemeente meer dringend

• Heldere afspraken grondeigenaren maken: publieke 
belangen tijdschema staat vast
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Grond

• Eigenaar die bereid en in staat* is 
programma te verwezenlijken zoals 
gemeente dat heeft vastgesteld, ontwikkelt 
zelf
* Moet blijken uit daden (vergunningaanvragen, 
afspraken, etc.) en grondpositie die zelfstandig 
ontwikkelen van gemeentelijk plan mogelijk maakt

Gemeentelijke positie in gebieden kan helpen 
bij voortgang 



7

Regels kostenverhaal

• Verdelen kosten naar rato van de 
opbrengsten van de gronden

• Kosten inclusief verwervingskosten
– Complexwaarde

• Publiekrechtelijk kostenverhaal alleen te 
voldoen als eigenaar bouwt
– Verzekert niet bouw 60000 woningen voor 2040

– Bouwverplichting is grotere inbreuk eigendom 
dan onteigening (Minister M&W, 16/12/2019)
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Complexwaarde

• Bij onteigening, exploitatieplannen en voorkeursrecht geldt 
complexwaarde

• Verschillen grondgebruikscategorieeën in complex 
(samenhangend plan) weggedacht 
– Precieze locatie groenstrook of hoogbouw irrelevant voor 

schadeloosstelling

• Wel: bijzondere (on)geschiktheid grond in huidige staat
– Bodemverontreiniging, voorstroken

• Bij onteigening: schadeloosstelling voor additionele zaken 
(onvrijwillig)
– Rechtbank toetst niet maar stelt vast, veel jurisprudentie Hoge Raad

• Schaduwwerking op onderhandelingsresultaat
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Onderhandelingsresultaat

• Onderhandeling vindt plaats in het kader van 
publieke besluitvorming

• Komen tot afspraken biedt zekerheid

• Onteigening kan alleen leiden tot 
schadeloosstelling in geld
– Afspraken bieden veel flexibiliteit: grond ruilen, etc.

• Voor beide partijen biedt komen tot afspraak 
zekerheid

• Onteigening: BATNA (Best Alternative to 
Negotiated Agreement)
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Grondspeculatie

• Helder beleid stuurt verwachting markt

• Inzet grondbeleidsinstrumenten ondersteunend aan 
hoofdproces
– Voorbeeld vestiging voorkeursrecht; opvolgen door aanbod 

gemeente

– Voorkeursrecht vervalt (op termijn) zonder opvolging met 
bestemmingsplan

• B&W: 3 maanden; Zelfstandig (Raad): 3 jaar; Op grond 
Omgevingsvisie: 3 jaar

• Als er dan geen Omgevingsplan ligt, vervalt voorkeursrecht 

– Alleen vestigen voor locaties waar UPP (binnenkort) van start gaat

• Geen instrumentarium tegen grondspeculatie los van 
ruimtelijke ontwikkeling.
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Speculatie die bebouwing in de 

praktijk onmogelijk maakt

Bron: PDOK

Kleine percelen gevormd tussen 2 juli 

2015 en 27 februari 2018

Kleine percelen gevormd tussen 20 

december 2017 en 26 oktober 2021
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Realisatie 60,000 woningen in 20 jaar

• Vraagt veel ambtelijke capaciteit (meer 
woningen dus meer ambtenaren +  middelen 
om dit vlot te trekken)

• Politieke steun (doelstelling, programma, 
inzet instrumentarium)

• Langdurend consequent beleid stuurt 
verwachtingen en verwachtingswaarde

• Instrumenten die dit ontwikkelproces 
ondersteunen gebruiken
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Nieuwe ontwikkelknooppunten

• Zijn gedefinieerd in RSU2040
– Alert blijven op mogelijke grondaankopen

– Niet tegen elke prijs

– Let ook op investeringstrajecten huidige 
gebruikers

• Beeld hebben wanneer initiatief tot 
planontwikkeling wordt begonnen
– Ambtelijke capaciteit niet onbeperkt

– Aan de slag met kansrijke knooppunten
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Kansrijke knooppunten

• Inzet voorkeursrecht 
– indien planvorming perspectief biedt op 

voortzetting recht

• Rechthebbenden krijgen bij vestiging 
voorkeursrecht brief
– Gevoel: grond wordt veel waard, maar ik mag er 

niets mee

• Snel daarop nog een brief: uitnodiging tot 
deelname aan planproces
– Informatie over spoorboekje
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Conclusie

• Speculatie aanpakken los van ruimtelijke 
ontwikkeling (of ander publiek belang) lastig

• Door in gebiedsontwikkelingstrajecten 
beschikbare instrumenten (incl. onteigening) 
in te zetten kan RSU2040 worden 
gerealiseerd

• Vraagt politieke steun en continuïteit

• Capaciteit (ambtelijk en investeringen)


