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Afdeling Beleid en Ontwikkeling 

Onderwerp / voorstel: Aankoop gronden fase 2 Hoevelaar 

Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor:

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet voor de aankoop van 
gronden fase 2 Hoevelaar voor een totaalbedrag van € 3.587.500,-.

2. In te stemmen met het maken van voorbereidingskosten (voorafgaand aan de 
vaststelling van de grondexploitatie) om tot ontwikkeling van Hoevelaar fase 2 te 
komen.

3. Met betrekking tot de feitelijke aankoop geen wensen en bedenkingen kenbaar te 
maken.

Inleiding
Nu de start van de bouw van de eerste woningen in fase 1 nadert en uit het 
Woonbehoefteonderzoek 2018 blijkt dat er een blijvende vraag is naar 
woningbouwproductie in Woudenberg, komt de ontwikkeling van fase 2 van Hoevelaar in 
zicht. Tijdens de raadsbehandeling van de Woonvisie 2019+ en de Nota Grondbeleid 
2019 werd duidelijk dat u voor maximale sturing door aankoop van gronden in Hoevelaar 
staat. Al enige jaren is er nauw contact tussen de gemeente en de betreffende eigenaar 
over de ontwikkelingen rond zijn perceel. Deze zomer zijn wij concreet gestart met de 
onderhandelingen tot aankoop van zijn grond. Onlangs hebben wij overeenstemming 
bereikt over de gefaseerde aankoop van 8 hectare van zijn grond. Net als bij fase 1 
hebben wij besloten om de grond in gedeeld eigendom met Zegheweg B.V. te verwerven. 

Centrale vraag
Bent u bereid het benodigde krediet beschikbaar te stellen voor deze aankoop en voor de 
feitelijke aankoop geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken



Beoogd resultaat
Het verkrijgen van gedeeld eigendom en daarmee regie over de ontwikkeling van fase 2 
Hoevelaar. Met als resultaat een nieuwe wijk met een gedifferentieerd woningaanbod 
waardoor wordt voorzien in de woonbehoefte.

Kader
Nota Grondbeleid 2019
Woonbehoefteonderzoek 2018 en Woonvisie 2019+
Masterplan Hoevelaar
Besluit Begroting en Verantwoording

Argumenten
Het Woonbehoefteonderzoek 2018 laat zien dat er, na realisatie van fase 1 van 
Hoevelaar, vraag blijft naar woningen. De behoefte blijft volgens dit onderzoek tussen de 
90-110 woningen per jaar liggen. Er is geen aanleiding om te verwachten dat na fase 1, 
of zelfs fase 2, geen behoefte bestaat aan een uitbreiding. Binnen de bebouwde kom zijn 
onvoldoende mogelijkheden om aan de behoefte te kunnen voldoen. Om aan de 
woningbehoefte te kunnen voldoen dient na fase 1 dus voorzien te worden in 
uitbreidingsmogelijkheden. Woningbouw in fase 2 van Hoevelaar is daarom, zoals in de 
Structuurvisie en het Masterplan is voorzien, aan de orde. Gelet op de wens om regie te 
hebben op de ontwikkeling van nieuwbouw is de aankoop van de gronden door de 
gemeente wenselijk. 

Nota Grondbeleid 2019 
De verwerving van fase 2 Hoevelaar is getoetst aan de beleidskeuzen uit de Nota 
Grondbeleid: 
 
Beleidskeuze Situationeel grondbeleid: Actief grondbeleid kan aan de orde zijn bij grote 
en kleine nieuwe ontwikkelingen ten einde de doelen te behalen. Echter alleen als de 
gemeente hierdoor geen onaanvaardbare financiële risico’s loopt. 

Beleidskeuze Grondverwerving: Indien de situatie zich voor doet, dat verwerving gewenst  
is ten behoeve van een strategisch doel, kan verwerving voorgesteld worden. Dit alleen 
indien de financiële risico’s tegen de achtergrond van het doel acceptabel zijn. Het 
college legt de raad in voorkomende gevallen een (vertrouwelijk) voorstel voor, waarin de  
raad beslist of er budget voor de aankoop beschikbaar wordt gesteld. De beslisboom 
verwerving en de uitvoeringseisen grondverwerving vormen de basis voor het voorstel.

Aan de hand van de grondexploitatie voor fase 1 is berekend tegen welke 
verwervingsprijs een sluitend saldo voor fase 2 te halen is. Al met al kan bij de 
overeengekomen verwervingsprijs gesproken worden van een verantwoorde verwerving 
met een acceptabel risiconiveau. Uit een taxatie van de gronden is daarnaast gebleken 
dat bij deze grondprijs geen sprake is van staatssteun. 

Met de eigenaar is overeengekomen dat de gronden gefaseerd worden verworven. Het 
eerste deel wordt nog dit jaar overgedragen. Voor de overige delen krijgen wij een 
koopoptie, van 2021 t/m 2025 kan daarmee elk jaar een gedeelte worden verworven. Wij 
kunnen eventueel afzien van de koopopties, voor de eigenaar geldt dit niet. 

Naast de overeenstemming voor de aankoop van de circa 8 hectare grond krijgen wij 
eerste recht van koop voor nog eens 1 hectare (indien de kinderen van de eigenaar 
besluiten dit niet te kopen). Omdat over deze hectare nog geen verder (prijs)afspraken 
zijn gemaakt wordt de aankoop hiervan, indien aan de orde, separaat aan u voorgelegd. 

Stikstof
In het kader van de landelijke stikstofproblematiek is ook voor fase 2 een eerste 
berekening van de stikstofdepositie gemaakt. Uit deze AERIUS-berekening blijkt dat fase 
2 in de gebruiksfase (op het moment dat de woningen in gebruik zijn) een 
stikstofdepositie op Natura-2000 gebieden van niet hoger dan 0,00 mol N/ha/jr kent. Voor 
wat betreft de gebruiksfase voldoet Hoevelaar fase 2 daarmee aan de Wet 
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natuurbescherming. Daarnaast zijn er wanneer er daadwerkelijk gestart wordt met de 
bouw van de woningen losse berekening nodig met de resultaten voor de zogenaamde 
aanlegfase van (dat deel) van het project. Deze berekeningen vinden plaats op basis van 
door de uitvoerder aangeleverde gegevens over inzet van materieel, transport van 
goederen en werknemers en dienen aangeleverd worden in het kader van de benodigde 
omgevingsvergunningen. Deze berekeningen volgen dus nog. Gelet op de afstand tot 
NATURA-2000 gebieden, het gefaseerde bouwen en de berekening voor de gebruiksfase 
verwachten wij echter dat ook deze depositie onder de drempelwaarde ligt.

Duurzaamheid en Inclusie
Milieu: door het verkrijgen van (gedeeld) eigendom is de mogelijkheid om te sturen op 
duurzaamheidsmaatregelen groot. 

Maatschappelijke participatie
Op dit moment niet aan de orde. 

Financiële consequenties
In totaal bedragen de verwervingskosten voor de nu overeengekomen 8 hectare grond, 
inclusief vergoeding/indexering € 7.175.000,- (kosten koper). Aangezien wij een gedeeld 
eigendom met Zegheweg B.V. aangaan bedraagt de grondprijs voor ons 
€ 3.587.500,-. 

De 8 hectare zal in 6-7 jaar worden afgenomen volgens onderstaande planning.

jaar afname totaal 50% deel gemeente

2019 2 hectare € 1.700.000 € 850.000
2021 1,5 hectare € 1.350.000 € 675.000
2022 1 hectare € 925.000 € 462.500
2023 1 hectare € 925.000 € 462.500
2024 1,5 hectare € 1.350.000 € 675.000
2025 1 hectare € 925.000 € 462.500

  € 7.175.000 € 3.587.500

Omdat de gemeente bij iedere aankoop de afweging kan maken om niet over te gaan tot 
aankoop hoeft niet de volledige koopsom in één keer als verplichting opgenomen te 
worden. 
 
De commissie BBV heeft in 2019 een vernieuwde notitie Grondbeleid in begroting en 
jaarstukken uitgebracht. Op basis van deze notitie worden gronden waar nog geen 
grondexploitatie voor is maar die wel verworven zijn met het oog op concrete 
ontwikkeling door de gemeente, gewaardeerd volgens de toekomstige bestemming.
Dit heeft als voordeel dat de gronden niet direct afgewaardeerd hoeven te worden naar 
agrarische waarde conform de huidige bestemming.

Deze gronden moeten opgenomen worden onder de materiele vast activa.

Dit houdt in dat ook de reserve grondbedrijf niet aangesproken hoeft te worden voor de 
verwerving. 

Het voornemen is om u uiterlijk in 2021 een grondexploitatie Hoevelaar fase II aan te 
bieden. Tot die tijd zullen we diverse voorbereidingskosten moeten maken om te komen 
tot een omgevingsplan. 

Indien u akkoord gaat met het maken van voorbereidingskosten om fase II Hoevelaar tot  
ontwikkeling te brengen mogen deze kosten conform de nieuwe BBV regels geactiveerd 
worden onder de immateriële vaste activa. Dit mag maximaal 5 jaar. Bij het opstellen van 
de grondexploitatie binnen die 5 jaar kunnen de kosten alsnog in de grondexploitatie 
ingebracht worden. 
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Aanpak/uitvoering
Na akkoord gemeenteraad zal zo spoedig mogelijk tot aankoop en levering van het eerste 
gedeelte overgegaan worden.

Conclusie
Gelet op het bovenstaande stellen wij u voor om het benodigde krediet beschikbaar te 
stellen zodat overgegaan kan worden tot aankoop. Indien u wensen en bedenkingen ten 
aanzien van de feitelijke aankoop kenbaar wenst te maken dient u het voorstel op dit 
punt te amenderen.

Communicatie
Woudenberg wil een gemeente zijn waar het voor jong en oud fijn is om te wonen. Uit het 
woonbehoefteonderzoek 2018 blijkt dat er de komende jaren vraag blijft naar woningen 
in Woudenberg. Met de realisatie van de wijk Hoevelaar voorzien wij in deze behoefte. 
Met dit nieuwbouwplan willen wij woningen bouwen die passen bij wat onze inwoners 
nodig hebben. Als wij grond aankopen hebben wij zelf de touwtjes in handen als het gaat 
om de bouw en ontwikkeling van Hoevelaar fase 2. Wij kunnen hierdoor blijven bouwen 
aan een Woudenberg waar het goed wonen is. 

Om stakeholders te informeren versturen wij een persbericht waarin we een algemene 
uitleg geven over het project Hoevelaar en het proces van de werkzaamheden toelichten. 
Daarin nemen we deze kernboodschap ook mee.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen
Secretaris Burgemeester

Bijlagen:
 Concept raadsbesluit 
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