
Strategische inzet grondbeleid

Hoe kan gemeentelijk grondbeleid bijdragen aan het 
verdichten van bestaande steden?
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Stedelijke dichtheid in Nederland



“Het toevoegen van woningen binnen bestaand stedelijk gebied, door 
het vervangen van een bestaand stedelijk gebied door een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling met een hogere dichtheid”

Theorie: verdichting



“Alle politiek-juridische maatregelen geïmplementeerd door gemeenten 
gericht op het beschikbaar krijgen van grond”

Theorie: grondbeleid



Grondbeleid is implementatie



“Dutch active land policy is often praised for its contribution to the
quality of urban structures (Needham 1997; Mori 1998). It has reached

almost mythical proportions” (Buitelaar, 2010)

Theorie grondbeleid: cracks in the myth



• Voldoende instrumenten om doelen te behalen zonder actief 
grondbeleid
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grondbeleid

• Of toch niet?

“The Dutch case shows that although a planning culture can be strongly
institutionalized and even considerd exemplary, … , it can become very vulnerable

when circumstances change radically” (Buitelaar & Bregman, 2016)

Grondbeleid voor binnenstedelijke ontwikkeling



• Beleidsmatige wens / noodzaak is verdichten, maar de financiële 
haalbaarheid van gebiedsontwikkeling op binnenstedelijke locaties 
staat onder druk
• Hoe gaan gemeenten hiermee om?
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• Beleidsmatige wens / noodzaak is verdichten, maar de financiële 
haalbaarheid van gebiedsontwikkeling op binnenstedelijke locaties 
staat onder druk
• Hoe gaan gemeenten hiermee om?

• Mismatch tussen publiek doel van binnenstedelijke ontwikkeling en 
private belangen vanuit grondposities
• Nederlandse grondbedrijven (dubbele pet)

Probleem



Bid rent theory (Alonso)

Theorie: financiële haalbaarheid onder druk



Bid rent theory (Alonso) Rent seeking behavior

Huidige waarde vs residuele grondwaarde



Binnenstedelijke ontwikkeling vs uitbreiding



Theorie: binnenstedelijke ontwikkeling vs uitbreiding
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• Documentenanalyse: woon- en grondbeleid

• Interviews: 6 in Den Bosch & 7 in Zwolle

• Projectleiders, planeconomen, afdelingshoofden

• Groepsdiscussie consortiumbijeenkomst

Casestudies Den Bosch & Zwolle



Casestudies Den Bosch en Zwolle
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Woonagenda ‘s-Hertogenbosch 2016

• “Door een toenemend aantal eenpersoons huishoudens en oudere 
huishoudens, neemt de belangstelling voor wonen nabij het centrum toe.”

• “De afgelopen jaren heeft ‘s-Hertogenbosch al meer dan 50% in de in de 
bestaande stad gebouwd. Hiermee blijven we doorgaan.” 

• “De belangrijkste ruimtelijke opgave voor ‘s-Hertogenbosch is zorgen voor 
voldoende inbreidings- en transformatielocaties. [..] We gaan in totaal uit 
van een woningproductie van 8.000 woningen tot en met 2025”

Belang van verdichting – gemeente Den Bosch



De Amazones (gerealiseerd) Upstairs Paleiskwartier (In ontwikkeling)

Voorbeelden van verdichting – gemeente Den Bosch



Woonvisie Zwolle 2017
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Woonvisie Zwolle 2017

• “Om duurzaam te kunnen groeien, zullen we keuzes moeten maken voor 
inbreiding, (hoog)stedelijkheid en functiemenging op daarvoor geschikte 
(centrum)locaties”

• “We streven naar een inbreiding van minimaal 50% en een uitbreiding van 
maximaal 50%”

• “De grootste opgave (3.000 woningen) is binnenstedelijk”

Belang van verdichting – gemeente Zwolle



Kraanbolwerk (gerealiseerd) De Weezenlanden (in ontwikkeling)

Voorbeelden van verdichting – gemeente Zwolle



Hoe geven Zwolle en Den Bosch invulling aan uitvoering van 
binnenstedelijk grondbeleid?

Casestudies: woningbouwopgave
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• Zwolle
“Op uitleglocaties hebben we meer regie”

“De afgelopen jaren is er weinig tot niets verworven”

“Binnenstedelijk zijn er plannen genoeg, maar of dat 
wordt gerealiseerd hangt af van de ontwikkelaar”

“Op uitbreidingslocaties kunnen we sturen, 
binnenstedelijk is nog een opgave hoe we dat voor 
elkaar kunnen gaan krijgen”

“Elk project komt binnen bij de regiekamer, die een 
integrale afweging maakt”

Casestudies: woningbouwopgave



• Zwolle – procesmatige aanpak vanuit overview portefeuille
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• Den Bosch

“We hebben een studie gedaan naar binnenstedelijk wonen en daar hebben we 
zelf een aantal locaties liggen waar we woningbouw kunnen realiseren”

“We hebben de Verkadefabriek destijds gekocht en we hebben Koudijs gekocht”

“We zijn ervan overtuigd dat als je actief grondbeleid voert dat je dan zelf meer 
grip hebt op het behalen van je doelstellingen”

“We proberen te verwerven waar het nodig is en waar het kan” 

“Er zijn ook plekken waar we actief grondbeleid niet zien gebeuren. Dat betekent 
dat we gaan samenwerken met andere partijen. Dat zijn vooral binnenstedelijke 
locaties”

Casestudies: woningbouwopgave



• Den Bosch – pragmatische aanpak vanuit actieve rol

Grondbeleid en gebiedsontwikkeling
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Grondbeleid en gebiedsontwikkeling

Proces

Inhoud

ExternIntern

?

?



Zwolle Den Bosch

Focus binnenstedelijk grondbeleid Actief faciliteren Actief ontwikkelen

Oplossingsrichting Procesmatig Pragmatisch

Organisatorisch Regiekamer, facilitaire 
capaciteit organiseren

Grondbedrijf, 
planontwikkelingscapaciteit 
organiseren

Eigendom binnenstedelijk Nee / beperkt Ja / substantieel

Strategisch verwerven toekomst Nee Ja

Schaalniveau opgave Portefeuille Incrementeel vanuit voorraad / 
projecten

… … …

Verschillen cases



Stelling

Er zijn nieuwe instrumenten in het grondbeleid nodig om 
binnenstedelijke ontwikkeling te kunnen realiseren



Stelling

Zonder actief grondbeleid komt binnenstedelijke
woningbouwontwikkeling niet van de grond



Stelling

Zonder landelijke regie en regelgeving kunnen gemeenten de verleiding 
van grootschalig bouwen buiten de stad niet weerstaan



Grondbeleid en gebiedsontwikkeling

Bedankt voor uw aandacht!

“Gewaakt moet worden voor de snelle, makkelijke oplossingen die bijvoorbeeld aansluiten 
bij de korte termijn rationaliteit van ontwikkelaars, maar niet aansluiten bij de collectieve 

rationaliteit van de samenleving”

Leonie Janssen-Jansen, 2010


