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Datum 4 december 2020

Onderwerp
Nota grondprijzen 2021.

Wij willen
De grondprijzen voor 2021 marktconform vaststellen.

Wij besluiten
1. De grondprijzen voor 2021 vast te stellen binnen de kaders zoals deze door de raad 

zijn vastgesteld in de nota grondbeleid 2015-2019.
2. De grondprijzen voor woningbouw voor 2021 met 1% te verhogen.
3. De grondprijzen voor bedrijventerreinen en voorzieningen niet te verhogen voor 

2021.
4. De pachtprijs voor agrarische gronden aan te passen naar € 601,- per hectare per 

jaar. 
5. Een aantal kleinere tekstuele aanpassingen door te voeren.

Want
1. Jaarlijks stelt uw college de te hanteren grondprijzen voor het betreffende jaar vast. 

a. Vaststelling van de nota grondprijzen moet jaarlijks gebeuren binnen de kaders 
zoals de raad die in de nota grondbeleid 2015-2019 heeft vastgesteld.

2. De grondprijzen dienen marktconform te zijn.
a. De ontwikkelingen rondom covid-19 hebben tot nu toe weinig invloed op de 
woningmarkt. Het doorvoeren van een (kleine) verhoging is dus acceptabel.
b. Een stijging van 1% is in lijn met het meerjarig stijgingspercentage in de 
grondexploitaties.
c. De gemiddelde inflatie van Nederland in 2020 is 1,35%.
d. Gezien de forse stijging van 5% die voor 2020 is doorgevoerd is het niet 
wenselijk om nogmaals een forse verhoging door te voeren.

3. De grondprijzen dienen marktconform te zijn.
a. Gezien de onzekerheid rondom het covid-19 virus voor ondernemers is het niet 
wenselijk de grondprijzen voor bedrijventerreinen en voorzieningen te verhogen.
b. In 2020 zijn de grondprijzen al met 5% verhoogd.

4. De € 601,- per hectare is de hoogst toelaatbare pachtprijs voor deze regio geworden.

5. De nota is hiermee weer up to date.

Burgemeester en wethouders 
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Maar
Om in te spelen op specifieke gevallen en omstandigheden heeft het college de 
mogelijkheid om van het vastgestelde (grondprijzen)beleid af te wijken.

Achtergrond
Omdat in 2020 alle grondprijzen fors zijn verhoogd is er gezien de onzekerheid rondom 
covid-19 voor gekozen de grondprijzen voor de bedrijfskavels en de voorzieningen niet te 
verhogen. Voor de woningbouwkavels is gekozen voor een gematigde stijging van de 
grondprijzen omdat de invloed van covid-19 op de woningmarkt beperkt is.

De financiële gevolgen zijn 
De in de nota opgenomen grondprijzen worden gebruikt als input voor de te actualiseren 
grondexploitaties.

Alternatieven
Geen alternatieven. In de nota grondbeleid 2015-2019 is opgenomen dat het college 
jaarlijks de grondprijzennota vaststelt.

Communicatie
De nota grondprijzen komt beschikbaar via de website van de gemeente Hoogeveen.

Bijlagen
Nota grondprijzen 2021.


