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(Rechts)gronden van uitgifte 

O N D E R Z O E K   N A A R   Z U I V E R E   G R O N D U I T G I F T E   

 

 
Samenvatting - Zuivere gronduitgifte is geen aanbestedingsplichtige overheidsopdracht. Over de 

kwestie of een gemeentebestuur in dergelijke gevallen vrij is eenieder op elke wijze te contracteren, 

bestond lange tijd onduidelijkheid. Hoewel een expliciete rechtsgrond voor het bieden van gelijke 

kansen aan potentieel geïnteresseerden ontbreekt, biedt dit onderzoek inzicht in verschillende impliciete 

rechtsgronden die maken dat gemeentebesturen toch verplicht zijn gegadigden gelegenheid te bieden 

om mee te dingen naar de koop van een grond. Tevens deed de Hoge Raad op 26 november 2021 

uitspraak in de zaak Didam. In deze uitspraak worden de eerdergenoemde rechtsopvattingen voor een 

groot deel bevestigd. Deze tot dan toe onduidelijke juridische situatie maakt dat er veel behoefte is aan 

academische duiding van de praktijk. Door middel van empirisch onderzoek in de vorm van 

expertinterviews, case-interviews en beleidsstudie is een beeld verkregen van de praktijk van zuivere 

gronduitgifte in Nederland. Het empirische onderzoek toont aan dat het proces van zuivere gronduitgifte 

gestructureerd wordt door verschillende formele en informele instituties. Om de verschillende instituties 

inzichtelijk te maken wordt bij dit onderzoek gebruik gemaakt van het Institutional Analysis and 

Development-raamwerk van Ostrom. Met gebruik van dit raamwerk kon de centrale onderzoeksvraag 

worden beantwoord. De centrale onderzoeksvraag richt zich op de wijze waarop gemeentebesturen 

omgaan met zuivere gronduitgifte en welke factoren daarop van invloed zijn. Uiteindelijk blijkt dat er 

een grote verscheidenheid bestaat in manieren waarop gemeentebesturen omgaan met zuivere 

gronduitgifte. Er zijn echter instituties die in vrijwel alle actiesituaties van zuivere gronduitgifte 

voorkomen. De gevonden relevante invloedsfactoren zijn in ieder geval: gemeentegrootte, marksituatie 

en regio- en cultuurspecifieke factoren.  
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Lijst van afkortingen en definities 

 

Afkortingen 

Abbb    Algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

Art.     Artikel 

Awb    Algemene wet bestuursrecht 

BW    Burgerlijk Wetboek 

Et al.    En anderen  

E.v.     En verder 

GW    Grondwet 

Het hof    Het Gerechtshof 

IAD-raamwerk   Institutional Analysis and Development framework 

Jo    Juncto 

R.o.     Rechtsoverweging  

VwEU    Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie 

 

Relevante definities 

Aanbesteding Wettelijke procedure waarbij een aanbestedende dienst bekendmaakt 

dat het een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een 

offerte in te dienen.1 

Eén-op-één verkoop Verkoop van grond aan één koper zonder dat deze de concurrentie 

hoeft aan te gaan met andere potentiële kopers (Pianoo, 2021). Ook wel 

enkelvoudige onderhandse verkoop genoemd. 

Meervoudige selectie Een overheid bepaalt bij een meervoudige selectie zelf hoeveel en 

welke inschrijvers een offerte/grondbod mogen indienen.2 

Tender In dit onderzoek wordt tender gebruikt als neutralere term dan 

aanbesteding. Tender betekent in dit onderzoek een inkoop- of 

verkoopprocedure via inschrijving (Qcore, 2021). 

Zuivere gronduitgifte Grond- en/of vastgoedverkoop door een overheid zonder bezwarende 

titel. Het is derhalve geen aanbestedingsplichtige overheidsopdracht 

(Heijnsbroek, 2013). 

  

 
1 Art. 1.1. e.v. AanbW 2012 
2 Art. 1.4. e.v. AanbW 2012 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

 

1.1 Motivatie 

Grond is de basis waarop alle menselijke activiteiten zich afspelen (Buitelaar, 2021). Daarnaast liggen 

grondposities aan de basis van vastgoedontwikkelingsprojecten (Hanff, 2018). Gemeentebesturen zijn 

daarin een belangrijke speler, zij verwerven gronden ten behoeve van projectontwikkeling en geven 

deze later uit (Bregman et al., 2019; Nozeman et al., 2010). Gronduitgifte kan in veelsoortige vormen 

plaatsvinden. Eén van die vormen is zuivere gronduitgifte, dat zich kenmerkt als een grondverkoop door 

een overheid waarop het aanbestedingsrecht niet direct van toepassing is (Heijnsbroek, 2013; Jasarevic 

& De Roos, 2021). Gronduitgifte is een veel voorkomend en belangrijk onderdeel van het 

vastgoedontwikkelingsproces (VNG, 2011). Zo is in totaal ruim 11% van het grondbezit in Nederland 

in handen van gemeentes (Basisregistratie Kadaster, 2015 in Buitelaar, 2021). Binnen dit domein zijn 

verschillende ontwikkelingen gaande. Zo neemt het geïnvesteerde vermogen van gemeentelijke 

overheden in grondposities af en is een toename van gemeentelijke grondverkopen zichtbaar (Ten Have 

et al., 2018; 2020). Dit blijkt onder meer uit de verhouding tussen aan- en verkoophoeveelheden van 

gronden. In de periode tussen 2010 en 2018 is de hoeveelheid aangekochte grond ten opzichte van de 

hoeveelheid verkochte grond van gemeentes bijna vijfmaal lager geworden (Ten Have et al., 2018; 

2020). Een verklaring voor dit fenomeen ligt in de aantrekkende woningmarkt, dit resulteert namelijk 

in toenemende aantallen grondverkopen. Een tweede verklaring voor dit fenomeen is te vinden in de 

trend onder gemeentebesturen om een faciliterend grondbeleid te voeren in plaats van een actief 

grondbeleid (Ten Have et al., 2018; 2020). Bij een faciliterend grondbeleid stelt een gemeentebestuur 

zich passief op door kaders vast te stellen in de vorm van een bestemmingsplan, maar laat zij de realisatie 

over aan derden (VNG, 2018). Hieruit volgt dat gemeentes niet langer zelf actief gronden exploiteren, 

maar deze gronden verkopen aan marktpartijen om door hen de plannen te laten realiseren (VNG, 2018).  

De toename van het aantal grondverkopen door gemeentelijke overheden zorgt voor een grote behoefte 

aan duidelijkheid met betrekking tot de geldende instituties bij gronduitgifte. Een institutie wordt 

gedefinieerd als een samenhangend patroon van gedragsvormen en procedures, waar actoren naar 

handelen (Ostrom, 1990). Er is echter geen volledige duidelijkheid met betrekking tot de geldende 

instituties van gronduitgifte (De Groot & Elbertsen, 2020; Hebly & Willman, 2009; Heijnsbroek, 2013; 

Kusters, 2019; De Silva et al., 2009). Met name van zuivere gronduitgifte zijn de juridische status en de 

deugdelijke handelswijze lange tijd onderwerp geweest van discussie (Heijnsbroek, 2013; Kusters, 

2019; Wolswinkel, 2018). Zuivere gronduitgifte wordt gedefinieerd als de verkoop van grond en/of 

vastgoed door een overheid waarbij niet is voldaan aan de criteria van een overheidsopdracht, daarom 

valt deze vorm van gronduitgifte buiten het directe bereik van het aanbestedingsrecht (Heijnsbroek, 

2013). Verschillende praktijkjuristen en wetenschapper stellen dat de afwezigheid van het 

aanbestedingsrecht bij zuivere gronduitgifte overheden in staat stelt om een bepaalde 
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projectontwikkelaar of particulier te verkiezen, zonder andere geïnteresseerden een gelijke kans te geven 

(Engels & Verbaken, 2020). Toch zijn er impliciete rechtsgronden te herkennen die maken dat ook bij 

zuivere gronduitgifte een overheid verplicht is om geïnteresseerden gelijke kansen te bieden (Engels & 

Verbaken, 2020; Heijnsbroek, 2013). In de praktijk werden deze rechtsgronden lange tijd niet zodanig 

zwaarwegend geacht dat zij door rechters werden onderkend als een daadwerkelijke grond voor het 

bieden van gelijke kansen aan marktpartijen.3 Tijdens de operationalisatiefase van dit onderzoek heeft 

de Hoge Raad echter een baanbrekende uitspraak gedaan, waarin de impliciete rechtsgronden 

nadrukkelijk worden erkend.4 Deze uitspraak betekent een keerpunt in de gronduitgiftepraktijk 

(Brakenhof, 2021; Klumpenaar, 2021). 

Deze juridische ontwikkelingen op het gebied van zuivere gronduitgifte in combinatie met de toename 

van het aantal grondverkopen, zorgt voor een overduidelijke maatschappelijke relevantie van een 

onderzoek naar zuivere gronduitgifte. De interne markt waarin gronduitgiftes plaatsvinden, creëert een 

evidente relevantie voor economische analyses (Piga & Treumer, 2013). Daarnaast is juridische duiding 

van groot belang, aangezien het recht het instrument is om de doelstelling van vrij verkeer van goederen 

en diensten in de interne markt te faciliteren (Piga & Treumer, 2013). Hoewel er grote behoefte is aan 

economische en juridische duiding van gronduitgifte, worden deze twee onderzoeksvelden niet vaak 

gecombineerd (Piga & Treumer, 2013). Zowel juristen als economen zijn zich vaak niet bewust van 

andere onderzoeksvelden dan het eigen domein (Piga & Treumer, 2013). Dit onderzoek richt zich op 

zuivere gronduitgifte door de gemeentelijke praktijk te onderzoeken en te verkennen welke factoren van 

invloed zijn op dit verschijnsel.   

 

1.2 Literatuuroverzicht 

Zuivere gronduitgifte is veel bediscussieerd, toch ontbreekt het aan academische kennis over de wijze 

waarop gemeentebesturen met dit fenomeen omgaan. Wetenschappers en praktijkjuristen hebben zich 

reeds middels onderzoeken en artikelen gebogen over zuivere gronduitgifte en de kwestie of de zuivere 

verkoop van grond aanbestedingsplichtig is. Daarvoor geldt dat er een expliciete plicht tot aanbesteding 

bestaat wanneer er sprake is van een overheidsopdracht5 en de geschatte waarde van de opdracht boven 

de Europese aanbestedingsdrempel ligt (Bregman, 2010; Heijnsbroek, 2013). Ook wanneer de geschatte 

waarde ónder de Europese aanbestedingsdrempel ligt is het aanbestedingsrecht van toepassing (Pianoo, 

2020). Relevanter is echter het feit dat een grondverkoop niet altijd aangemerkt kan worden als een 

 
3 Rechtbank Gelderland 8 januari 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:46 r.o. 4.11 e.v. 
4 Hoge Raad 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778  
5 Overheidsopdracht in de zin van art. 1, lid 2, sub b, van richtlijn 2004/18. Dit blijkt uit art. 1.1 Aanbestedingswet 

2012 e.v. jo. art. 4 richtlijn 2014/24.  
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overheidsopdracht.6 Uit het arrest Helmut Müller blijkt dat er slechts sprake is van een 

overheidsopdracht wanneer de overeenkomst is gesloten onder bezwarende titel, de overheid een 

rechtstreeks economisch belang heeft en de overheid vergaande eisen stelt.7 Aan deze eisen wordt bij de 

verkoop van grond niet immer voldaan, in dergelijke gevallen wordt gesproken van zuivere gronduitgifte 

(Heijnsbroek, 2013). Is een overheid in die gevallen vrij te contracteren wie zij wil? Dat is niet het geval. 

Er zijn verschillende impliciete gronden te herkennen die een overheid verplichten om gelijke kansen te 

bieden aan potentiële kopers (Heijnsbroek, 2013; Le Large 2019; Vermeulen & Van der Sluis, 2018). 

Deze impliciete verplichting tot het bieden van gelijke kansen, is bevorderlijk voor de doelen die het 

aanbestedingsrecht nastreeft, namelijk: Transparantie en gelijke behandeling van bedrijven en een hoge 

prijs-kwaliteit verhouding door het bevorderen van competitie (Hebly & Heijnsbroek, 2013). Tevens is 

deze impliciete verplichting tot het bieden van gelijke kansen zeer onlangs bekrachtigd door de Hoge 

Raad.8 Ook in andere wetenschappelijke literatuur benadrukken wetenschappers het belang van een 

publieke aanbesteding, vanwege het effect op de mate van competitie en de waarde van geld (Hardeman 

& Van der Vlist, 2011; Klemperer, 2004).  

Zoals beschreven, is gronduitgifte onderworpen aan talrijke regels en instituties. Sommige van deze 

instituties zijn formeel, andere instituties zijn meer informeel van aard (Buitelaar, 2021; Nozeman & 

Van der Vlist, 2014). Door de interactie tussen formele en informele regels ontstaat een institutioneel 

raamwerk (North, 1992). Verschillende wetenschappers hebben concepten van een institutioneel 

raamwerk gepresenteerd, deze helpen om een praktijksituatie inzichtelijk te maken (Acemoglu et al., 

2005; Dambrin et al., 2007; Gerschewski, 2020; Hasselbladh & Kallinikos, 2000; North, 1992; Ostrom, 

1990). Het Institutional Analysis and Development framework van Ostrom (1990) is een raamwerk dat 

situaties in beeld kan brengen, waar interactie plaatsvindt tussen heterogene organisaties met 

verschillende waarden en belangen, zoals het geval is bij de vastgoedmarkt (McGinnis, 2011; Mooya, 

2011; Spijkerboer et al., 2018). Het is daarom waardevol het proces van zuivere gronduitgifte te kunnen 

duiden aan de hand van een dergelijk institutioneel raamwerk. De kennislacune bestaat uit de 

afwezigheid van een wetenschappelijke interpretatie van zuivere gronduitgifte bij gemeentes, de 

condities waaronder dit gebeurt en welke eventuele juridische en economische gevolgen daaruit 

voortvloeien. Dit onderzoek zal daar een bijdrage aan leveren.  

 

1.3 Onderzoeksdoel 

Het doel van dit onderzoek is het verschaffen van meer inzicht in zuivere gronduitgifte bij gemeentes, 

welke factoren daarop van invloed zijn en welke rol het recht speelt in deze kwestie. Door onderzoek te 

 
6 Hof van Justitie 25 maart 2010, ECLI:EU:2010:168, C-451/08 r.o. 2 e.v.  
7 Hof van Justitie 25 maart 2010, ECLI:EU:2010:168, C-451/08 r.o. 1 e.v. 
8 Hoge Raad 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 
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doen naar de praktijk wordt licht geworpen op de manier waarop gemeentebesturen omgaan met zuivere 

gronduitgifte. Om bovenstaand doel te bereiken, zal dit onderzoek de volgende centrale 

onderzoeksvraag beantwoorden:   
 

Hoe gaan gemeentebesturen om met zuivere gronduitgifte en welke factoren zijn daarop van invloed? 
 

Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden, zijn vier deelvragen opgesteld. Op de beantwoording 

van deze deelvragen wordt in 1.4 nader ingegaan. De deelvragen luiden:  
 

Deelvraag 1: Wat is de juridische status van zuivere gronduitgifte door gemeentelijke overheden en 

welke economische implicaties heeft dit?  
 

Deelvraag 2: Wat zegt de theorie over gemeentelijk beleid met betrekking tot zuivere gronduitgifte?  

 

Deelvraag 3: Hoe komen gemeentelijke zuivere gronduitgiftes tot stand en hoe zijn verschillen in beleid 

tussen gemeentes te verklaren? 
 

Deelvraag 4: Doen zich problemen voor bij zuivere gronduitgifte, en zo ja welke zijn dat en zijn die 

oplosbaar of te voorkomen?  

 

1.4 Data en methodologie 

De onderzoeksvraag is geëxpliciteerd in het conceptueel model van figuur 1. De centrale 

veronderstelling van dit onderzoek luidt: Zuivere gronduitgifte speelt zich af in de gemeentelijke 

praktijk en formele en informele instituties zijn van invloed op de gronduitgifte. Om te onderzoeken 

welke instituties dit zijn, is het onderzoek kwalitatief en exploratief van aard. Exploratief onderzoek 

verkent frequenties, relaties en verschillen met als doel om tot een theorie te komen (Baarda et al., 2014). 

Daarnaast leent de open onderzoeksvraag zich voor een kwalitatief onderzoek (Baarda et al., 2014). Met 

behulp van expertinterviews wordt een doelgerichte steekproef van gemeentelijke cases samengesteld. 

Deze cases worden onderzocht waardoor zuivere gronduitgifte onder de loep wordt genomen. Op die 

wijze worden de factoren die van invloed zijn op zuivere gronduitgifte verkend, om uiteindelijk een 

hypothese te kunnen vormen over de factoren die van invloed zijn op deze vorm van gronduitgifte. 

De eerste deelvraag wordt beantwoord aan de hand van jurisprudentie- en literatuuronderzoek. 

Belangrijke bronnen daarvoor zijn publicaties van praktijkjuristen en academische artikelen over 

gronduitgifte, jurisprudentie en wetenschappelijke artikelen over het economisch belang van 

aanbestedingen. Met de beantwoording van de eerste deelvraag wordt een deel van de formele instituties 

bloot gelegd. De tweede deelvraag wordt beantwoord aan de hand van een literatuurstudie naar 

beleidsonderzoek. Dit geeft inzicht in verschillende typen instituties en een manier waarop deze het 

beste kunnen worden begrepen. Voor de beantwoording van de derde onderzoeksvraag wordt gebruik 

gemaakt van semigestructureerde interviews met gemeentemedewerkers en beleidsonderzoek. De 
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semigestructureerde interviews zullen inzicht bieden in de strategie en denk- en handelswijze achter 

zuivere gronduitgifte. Tevens leggen de interviews de meer informele instituties bloot die aan de orde 

zijn bij zuivere gronduitgifte. Daarbij zal ook het formeel vastgelegde beleid worden bestudeerd. De 

vierde en laatste deelvraag zal beantwoord worden aan de hand van informatie uit de 

semigestructureerde interviews met gemeentemedewerkers en uit expertinterviews, evenals het 

beleidsonderzoek. Ten behoeve van de beantwoording van de derde en vierde deelvraag, alsmede de 

centrale onderzoeksvraag, zal zuivere gronduitgifte in de actiesituatie van het Institutional Analysis and 

Development framework van Ostrom (1990) worden geplaatst. Daardoor kunnen factoren worden 

onderscheiden die van invloed zijn op zuivere gronduitgifte. Op deze wijze kan de centrale 

onderzoeksvraag worden beantwoord en een hypothese worden gevormd over zuivere gronduitgifte en 

de factoren die daarop van invloed zijn. 

 
Figuur 1: Conceptueel model, gebaseerd op praktijk zuivere gronduitgifte en informele en formele instituties (Nozeman & Van 

der Vlist, 2014) 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 volgt theorie met betrekking tot regelgeving en de praktijk van gronduitgifte. Daarnaast 

wordt aan de hand van wetenschappelijke literatuur ingegaan op het economisch belang van 

aanbestedingen. In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op beleidstheorie. In hoofdstuk 4 wordt de 

methode van empirische gegevensverzameling toegelicht. Vervolgens worden de resultaten van de 

empirische gegevensverzameling besproken in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 wordt de centrale 

onderzoeksvraag beantwoord en wordt de door het exploratieve onderzoek gevormde hypothese 

geponeerd. In het slothoofdstuk, hoofdstuk 7, wordt het onderzoek bediscussieerd en worden er 

aanbevelingen gedaan.  

  



  Rijksuniversiteit Groningen | Masterscriptie Real Estate Studies | Lara Ann van Burgsteden 

 
 

  12 

Hoofstuk 2: Juridisch kader 

 

2.1 Gronduitgifte 

Gronduitgifte is een instrument van overheden om ruimtelijke ontwikkeling en/of vastgoedontwikkeling 

te stimuleren (VNG, 2011). In de praktijk houdt gronduitgifte in dat gemeentebesturen gronden 

verkopen of verpachten aan particulieren en projectontwikkelaars (VNG, 2011). De al dan niet 

geformaliseerde instituties van gemeentes spelen daarbij een grote rol (Buitelaar, 2021). 

Gemeentebesturen bepalen namelijk de mate waarin en de wijze waarop gronduitgifte plaatsvindt. 

Daarnaast stellen zij de randvoorwaarden voor vastgoedontwikkeling en bepalen zij de planologische 

bestemmingen van gronden (Nozeman et al., 2010). De redenen voor gronduitgifte kunnen sterk 

uiteenlopen, evenals de mate waarin het plaatsvindt. Zo kan een gemeentelijke overheid enkele vierkante 

meters uitgeven aan een inwoner die deze bij zijn of haar tuin voegt, zogenoemd snippergroen 

(Liebregts, 2020). Een gemeentelijke overheid kan echter ook meerdere hectares uitgeven aan een 

projectontwikkelaar ten behoeve van de realisatie van een nieuwe woonwijk. In beide gevallen is sprake 

van gronduitgifte, waarin verschillende belangen en doelen spelen. Naast deze belangen is gronduitgifte 

gebonden aan regels. In dit hoofdstuk zullen de regels die van invloed zijn op gronduitgifte worden 

uiteengezet en worden de verschillende visies op de interpretatie van deze regels gedeeld.  

 

2.2 Het aanbestedingsrecht 

Om de regels van toepassing op gronduitgifte te kunnen duiden, wordt dikwijls gestart met een analyse 

van het aanbestedingsrecht (Engels & Verbaken, 2020). Een aanbesteding is het fenomeen waarbij een 

opdrachtgever een werk gunt aan een opdrachtnemer, die deze zal uit voeren tegen een bepaalde prijs.9 

Een centraal onderscheid dat binnen het aanbestedingsrecht wordt gemaakt, is het al dan niet aanwezig 

zijn van een overheidsopdracht. Voor overheidsopdrachten gelden namelijk bijzondere regels. 

Ingevolge art. 2 sub 5 e.v. van Richtlijn 2014/24 is er sprake van een overheidsopdracht wanneer aan de 

volgende cumulatieve criteria is voldaan: Een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel 

gesloten tussen één of meer ondernemers en één of meer aanbestedende diensten, die betrekking heeft 

op de uitvoering van werken, levering van producten of de levering van diensten.10 Voor iedere 

overheidsopdracht gelden in ieder geval algemene regels met betrekking tot transparante communicatie 

over de eisen en selectie, evenals regels over het niet onnodig samenvoegen van overheidsopdrachten 

(Gids proportionaliteit, 2016). Afhankelijk van het type aanbesteding en de waarde van de opdracht 

kunnen aanvullende regels vanuit het aanbestedingsrecht gelden. Het aanbestedingsrecht is opgesteld 

 
9 Art. 1.1. AanbW 2012 
10 Art. 2 sub 5 e.v. Richtlijn 2014/24, alsmede art. 1.1 van de AanbW 2012 
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teneinde het bieden van een transparante en gelijke behandeling van bedrijven en een hoge prijs-

kwaliteit verhouding door het bevorderen van competitie (Hebly & Heijnsbroek, 2013). 

 

2.3 Gronduitgifte en overheidsopdrachten 

Lange tijd was het de vraag of de verkoop van grond en opstal een overheidsopdracht is in de zin van 

de Richtlijn 2014/24 en de Aanbestedingswet. Dankzij het Helmut Müller-arrest is er duidelijkheid over 

deze kwestie. In deze zaak stelt het Europese hof drie cumulatieve criteria waaraan een overeenkomst, 

zoals die van een grondverkoop, dient te voldoen om aangemerkt te worden als overheidsopdracht, te 

weten: 

- De overheidsopdracht is onder bezwarende titel gesloten tussen een aanbestedende dienst en 

opdrachtnemer. Dit houdt in dat deze juridisch afdwingbaar is; de aanbestedende dienst 

ontvangt een tegenprestatie voor haar prestatie. Een voorbeeld van een bezwarende titel is het 

vestigen van een bouwplicht teneinde de uitvoering van werken op de gronden (Bregman, 2010; 

Kusters; 2019; Le Large, 2019). 11 

- De prestatie houdt een rechtstreeks economisch belang in voor de aanbestedende dienst. In de 

praktijk betekent dit dat de aanbestedende dienst financieel betrokken is bij het te realiseren 

vastgoed en daardoor economische risico’s loopt. Ook wanneer een aanbestedende dienst een 

gebruiksrecht of eigendomsrecht op het gebouw krijgt is er sprake van een rechtstreeks 

economisch belang (Bregman, 2010; Kusters; 2019; Le Large, 2019). 12 

- Daarnaast geldt dat de aanbestedende dienst verdergaande eisen stelt dan het publiekrecht 

mogelijk maakt. Dit is het geval wanneer de aanbestedende dienst een beslissende invloed heeft 

op het ontwerp van het vastgoed, of wanneer zij een bestek opstelt of doet opstellen (Bregman, 

2010; Kusters, 2019; Le Large, 2019). 13 

Er is slechts sprake van een overheidsopdracht wanneer aan alle drie cumulatieve criteria is voldaan.14 

Dit kan het geval zijn bij gronduitgifte. Bijvoorbeeld wanneer een overheid grond uitgeeft aan een 

projectontwikkelaar die op deze gronden een nieuw gemeentehuis zal bouwen, maar ook in minder 

evidente gevallen kan aan de drie criteria worden voldaan. Als er sprake is van een overheidsopdracht 

bij gronduitgifte is een gemeentebestuur gebonden aan het aanbestedingsrecht en zal het 

gemeentebestuur afhankelijk van de waarde van de grond de wettelijke procedure van een aanbesteding 

moeten volgen. 

 
11 Hof van Justitie 25 maart 10, ECLI:EU:C:2010:168, r.o. 45  
12 Hof van Justitie 25 maart 10, ECLI:EU:C:2010:168, r.o. 40 
13 Hof van Justitie 25 maart 10, ECLI:EU:C:2010:168, r.o. 64 
14 Hof van Justitie 25 maart 10, ECLI:EU:C:2010:168, r.o. 40, 45 en 64 
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Bij gemeentelijke gronduitgifte is echter vaker nog géén sprake van een overheidsopdracht. Namelijk, 

in gevallen wanneer aan in ieder geval één van de cumulatieve criteria niet is voldaan; men spreekt dan 

van een zuivere gronduitgifte (Heijnsbroek, 2013). Een voorbeeld van een zuivere gronduitgifte is het 

uitgeven van grond zonder speciale eisen aan een projectontwikkelaar ten behoeve van de realisatie van 

woningen, die de projectontwikkelaar vervolgens aan derden verkoopt (Heijnsbroek, 2013). Deze 

zuivere gronduitgifte-overeenkomsten vormen geen overheidsopdracht in de zin van de Europese 

aanbestedingsrichtlijn en er bestaat derhalve geen expliciete grond waarop een dergelijke gronduitgifte 

aanbestedingsplichtig is (Hobma, 2010; Heijnsbroek, 2013). Betekent dit dan dat gemeentelijke 

overheden zich bij zuivere gronduitgifte aan geen enkele regel hoeven te conformeren en dat zij vrij zijn 

met iedere projectontwikkelaar in zee te gaan, zonder daarbij andere projectontwikkelaars in overweging 

te nemen? Het antwoord daarop is niet eenduidig. In 2.4 wordt daar dieper op ingegaan.  

 

2.4 Impliciete grond voor het bieden van gelijke kansen bij zuivere gronduitgifte 

Het ontbreken van een expliciete grond voor de aanbesteding van zuivere gronduitgifte is volgens 

verschillende praktijkjuristen en wetenschappers geen vrijbrief voor gemeentelijke overheden om grond 

uit te geven, zonder daarbij andere potentiële kopers een kans te geven (Heijnsbroek, 2013; Le Large, 

2019). In de eerstvolgende alinea wordt de belangrijkste impliciete verplichting voor het bieden van 

gelijke kansen uiteengezet. Tevens wordt in daaropvolgende alinea de juridische status van dit argument 

verder toegelicht.  

 

 Impliciete verplichting vanuit gelijkheidsbeginsel 

Het gebrek aan een expliciete grond voor aanbesteding bij zuivere gronduitgifte, alsmede het 

privaatrechtelijke karakter van gronduitgifte, doet vermoeden dat een overheid volledig vrij is om te 

bepalen wie te contracteren bij een zuivere gronduitgifte (Engels & Verbaken, 2020). Contractsvrijheid 

is binnen het privaatrecht een groot goed (Bregman, 2010; Jongmans, 2020). Contractsvrijheid bestaat 

uit de vrijheid om zelf te bepalen met wie een contract kan worden aangegaan, alsmede welke afspraken 

in dit contract worden vastgelegd (Le Large, 2019). Voor een overheid is dit niet anders. Dit neemt 

echter niet weg dat de overheid bij al haar handelen, zowel publiek- als privaatrechtelijk, gebonden is 

aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb) (Heijnsbroek, 2013; Jongmans, 2020; Le 

Large, 2019; Van Wijk, 2010).15 Het algemene beginsel van behoorlijk bestuur dat een impliciete 

verplichting tot het bieden van gelijke kansen bij zuivere gronduitgifte inhoudt is het (privaatrechtelijke) 

gelijkheidsbeginsel (Van Gerven, 1971; Heijnsbroek, 2013; Loenen, 1998). Het privaatrechtelijk 

gelijkheidsbeginsel faciliteert het level playing field. Dit ziet op de verhouding tussen burgers onderling 

en de invloed die de overheid daarop heeft, ofwel bescherming door de overheid van de gelijkheid tussen 

 
15 Ingevolge art. 3:14 BW jo. art. 3:1 lid 2 Awb 
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burgers (Heijnsbroek, 2013). In de praktijk houdt dit in dat de overheid verplicht is een markt te laten 

ontstaan waaraan eenieder onder gelijke concurrentievoorwaarden kan deelnemen (Heijnsbroek, 2013). 

Het aanbestedingsrecht is een voorbeeld van een set expliciete maatregelen die voortvloeit uit dit 

privaatrechtelijke gelijkheidsbeginsel. Ondanks dat deze expliciete maatregelen zuivere gronduitgifte 

ongemoeid laten, betoogt Heijnsbroek (2013) dat een overheid nochtans op basis van de abbb de 

impliciete verplichting heeft potentiële kopers een gelijke kans te bieden.16 Heijnsbroek (2013) stelt dat 

de stappen die een overheid moet ondernemen om gelijke kansen te bieden bestaan uit: Het 

bekendmaken van de mogelijkheid om wederpartij te worden bij de gronduitgifte en het hanteren van 

een toewijzingssystematiek (Heijnsbroek, 2013; Le Large, 2019). Deze bekendmaking bestaat uit een 

voorafgaande openbare bekendmaking van de beschikbare grond, alsmede de gebruikte 

toewijzingssystematiek en eventuele selectiecriteria (Heijnsbroek, 2013). De te hanteren 

toewijzingssystematiek zou van belang zijn in de gevallen dat zich meer dan één potentiële wederpartij 

aandienen. Om dan een keuze te maken tussen de potentiële wederpartijen dient de overheid volgens 

Heijnsbroek namelijk een objectieve, transparante en non-discriminatoire toewijzingssystematiek te 

hanteren (Heijnsbroek, 2013; Jurgens & van Rossum, 2013; Le Large, 2019).  

 

 Juridische status  

Deze impliciete verplichting is lange tijd deel geweest van theoretische en juridische discussies. Ten 

tijde van de operationalisatiefase van dit onderzoek is echter een belangrijke uitspraak gedaan in de zaak 

Didam. De voor dit onderzoek belangrijke rechtsfeiten zullen kort worden besproken: De zaak speelt in 

de gemeente Montferland, waar een herontwikkelingsplan is opgesteld. Een deel van deze 

herontwikkeling bestaat uit de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een supermarkt op de locatie van 

het oude gemeentehuis. Het gemeentebestuur verkoopt dit oude gemeentehuis aan Bruil, zonder 

voorafgaande procedure waarin anderen mee kunnen dingen naar de koop van de grond. De exploitant 

van de plaatselijke Albert Heijn en vastgoedontwikkelaar Becedo appelleren tegen deze verkoop, 

aangezien zij ook geïnteresseerd zijn in de koop van het oude gemeentehuis.17 Appellanten beroepen 

zich op het argument dat de verkoop van het gemeentehuis aanbestedingsplichtig is. Het hof wijst in 

haar eerder gedane uitspraak echter op het feit dat er geen bezwarende titel op de grond rust, tevens zou 

de gemeente Montferland geen rechtstreeks economisch belang hebben.18 Daarmee is niet voldaan aan 

 
16 Dit geldt voor zuivere gronduitgifte met een nationale dimensie. Wanneer een gronduitgifte een duidelijk 

grensoverschrijdend belang heeft, is er niet langer sprake van een nationale dimensie, maar geldt de Europese 

dimensie. In die gevallen is de impliciete verplichting tot het bieden van gelijke kansen niet te vinden in de abbb, 

maar geldt er een impliciete verplichting op basis van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie 

(Heijnsbroek, 2013). Ingevolge art. 18 jo. art. 49 en art. 56 VwEU.  
17 Rechtbank Gelderland 8 januari 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:46 r.o. 2.1 e.v. 
18 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 november 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:9911 r.o. 5.6 
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twee van de drie Müller-criteria en is er geen sprake van een overheidsopdracht, maar van een zuivere 

gronduitgifte. Zoals eerder besproken bestaat voor zuivere gronduitgifte geen expliciete 

aanbestedingsgrond. Appellanten beroepen zich echter op het argument dat de gemeente Montferland 

het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel heeft geschonden, aangezien de gemeente 

Montferland niet alle partijen in een gelijke gelegenheid heeft gesteld de locatie te verwerven.19 Het hof 

stelt de appellanten daarin gelijk. Desalniettemin levert dit volgens het hof in casu onvoldoende reden 

op om een verbod tot levering uit te spreken of om de gemeente Montferland te verplichten om 

appellanten alsnog mee te laten dingen naar de verkoop.20 Daarnaast doen de appellanten een beroep op 

het naar analogie gelden van een gedane uitspraak waarin de Raad van State oordeelt dat bij de 

verstrekking van een schaarse vergunning een overheid mededingingsruimte moet bieden.21 Het hof 

wijst dit af door te stellen dat een dergelijke mededingingsnorm (nog) niet van toepassing is.22 

Hoewel het hof in deze uitspraak de impliciete verplichting van het gelijkheidsbeginsel en het beroep 

op het naar analogie toepassen van het leerstuk van schaarse rechten niet voldoende acht om de verkoop 

te verbieden of een aanbestedingsvorm toe te passen op zuivere gronduitgifte, heeft de Hoge Raad in 

cassatie anders beslist. Gedurende de looptijd van dit onderzoek heeft de Hoge Raad namelijk een 

verassende uitspraak gedaan. De Hoge Raad heeft daarbij de in deze paragraaf besproken uitspraak van 

het gerechtshof op punten vernietigd en verwijst de zaak voor een herziening naar het gerechtshof ’s-

Hertogenbosch, die op dit punt de zaak opnieuw zal beoordelen.23 

De Hoge Raad overweegt namelijk dat een overheid bij de verkoop van haar gronden en vastgoed gelijke 

gelegenheid aan gegadigden moet bieden om mee te dingen naar de koop.24 De overheid dient dit te 

doen middels een selectieprocedure aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. De 

informatie die een gegadigde in staat stelt de grond of het vastgoed te kopen, dient tevens vooraf bekend 

te worden gemaakt.25 De Hoge Raad verwijst in deze uitspraak naar het gelijkheidsbeginsel en art. 3:14 

BW, welke stelt dat in het privaatrecht uitgeoefende bevoegdheden niet in strijd mogen zijn met 

 
19 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 november 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:9911 r.o. 2.1 e.v. 
20 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 november 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:9911 r.o. 5.11 
21 Van een schaars recht is sprake wanneer de som van de aanvragen die bij een bestuursorgaan worden gedaan, 

het aantal beschikbare rechten overtreft. Wanneer dit aan de orde is, zal het bestuursorgaan een procedure moeten 

inrichten die de gegadigden een gelijk speelveld biedt. Deze procedure is enigszins vergelijkbaar met de procedure 

van een aanbesteding. De uitspraak waar appellanten zich op beroepen is Raad van State 25 mei 2016, 

ECLI:NL:RVS:2016:1421 r.o. 3.8 e.v. 
22 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 november 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:9911 r.o. 5.8 
23 Hoge Raad 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778, r.o. 2.3 en 4 
24 Hoge Raad 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 r.o. 3.1.1 
25 Hoge Raad 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 r.o. 3.1.4. e.v. 
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geschreven en ongeschreven regels van publiekrecht.26 De Hoge Raad wijkt met deze uitspraak sterk af 

van de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en het advies van de procureur-generaal. 

Daarmee kiest de Hoge Raad voor een rechtsopvatting die sterk in lijn is met de redenering van 

Heijnsbroek in voorgaande paragraaf. Deze uitspraak veroorzaakt veel opschudding bij 

projectontwikkelaars en gemeentes, aangezien de staande praktijk van vrije wijze van partnerselectie en 

contractering bij zuivere gronduitgifte niet meer mogelijk lijkt (Brakenhof, 2021; Klumpenaar, 2021). 

De Hoge Raad benoemt echter een uitzonderingssituatie. De voorgeschreven procedure ten einde het 

bieden van gelijke kansen aan alle potentiële gegadigden, hoeft niet gevolgd te worden in gevallen 

waarbij bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen op grond van objectieve, 

toetsbare en redelijke criteria dat er slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de 

aankoop.27 

 

2.5 Staatssteun 

Andere belangrijke regels bij gronduitgifte zijn de regels met betrekking tot staatssteun. Bij onderhandse 

grondverkoop ontbreekt veelal de optimale marktwerking (Zondag & Sami, 2016; Le Large 2019). Om 

te kunnen garanderen dat er bij gronduitgifte een marktconforme prijs wordt betaald en dat er geen 

sprake is van ongeoorloofde staatssteun, zijn er regels opgenomen in de Mededeling Staatssteun van de 

Europese Commissie. In het geval van grondverkoop moet één van de volgende procedures zijn gevolgd: 

pari passu transactie28, een openbare en onvoorwaardelijke biedprocedure, benchmarking, of een overige 

beoordelingsmethode zoals een taxatie door middel van een onafhankelijk taxateur (Zondag & Sami, 

2016). Hierbij geldt tevens dat bij de keuze voor één van de bovenstaande methodes aangegeven moet 

worden waarom de gekozen methode tot marktconformiteit leidt (Le Large, 2019).29 In het geval dat 

een grondtransactie niet marktconform verloopt, is er in beginsel sprake van staatssteun. Een 

uitzonderingssituatie geldt wanneer een gemeentebestuur gebruik maakt van de de-minimisregeling 

(Zondag & Sami, 2016).30 Ook in gevallen waarin grond wordt uitgegeven aan woningbouwcorporaties 

ten behoeve van de bouw van sociale huisvesting, is er geen sprake van staatssteun wanneer een niet-

marktconforme prijs wordt gehanteerd (Zondag & Sami, 2016).  

 

 
26 Hoge Raad 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 r.o. 3.1.3 
27 Hoge Raad 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778, r.o. 3.1.6 
28 Een pari passu transactie is een overeenkomst op grond van gelijkheid tussen overheid en marktpartij 
29 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 december 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:9210 r.o. 4.16 en 4.22 

Rechtbank Arnhem 23 september 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BN9729 r.o. 4.2. e.v.  
30 Een gemeentebestuur mag over een periode van drie belastingjaren tot € 200.000,- steunen zonder dat dit 

staatssteun oplevert. Deze steun is zo minimaal (de-minimis) dat het weinig tot geen impact heeft op de interne 

markt. 
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2.6 Economisch belang aanbesteding 

In voorgaande paragrafen is uitgebreid gesproken over het nut van aanbestedingen en procedures waarin 

meerdere bieders gelijke kansen krijgen vanuit het oogpunt van gelijkheid. Naast dit argument zijn er 

verschillende wetenschappers die het economisch belang van aanbesteding benadrukken. Zo stellen zij 

dat aanbestedingen een positief effect hebben op de mate van competitie en de waarde van geld 

(Hardeman & Van der Vlist, 2011; Klemperer, 2004). Veel bieders in een aanbesteding voor werken 

zorgen voor een hoge mate van competitie. Onder invloed van die competitie zullen de biedingen (prijs 

waarvoor een bieder het werk wil uitvoeren) lager zijn. Een overheid ontvangt op die manier een hogere 

waarde voor haar geld, gezien zij minder betaalt voor de geleverde werken (Gupta, 2002; Hardeman & 

Van der Vlist, 2011; De Silva et al., 2008; 2009). Bij gronduitgifte is de gemeentelijke overheid niet de 

betalende partij. Desalniettemin, kan men stellen dat het effect hetzelfde is: Een hoge mate van 

competitie zal de prijs van de grond opdrijven, waardoor een gemeente meer waarde verkrijgt bij de 

verkoop. Om te zorgen voor een hoge mate van competitie, kan beargumenteerd worden dat restricties 

voor potentiële bieders zoveel mogelijk moeten worden voorkomen (Hardeman & Van der Vlist, 2011; 

OECD, 2010).  

Aan de andere kant betogen Hardeman & Van der Vlist (2011) dat het hanteren van restricties en 

minimale vereisten bij een aanbesteding positief kan zijn voor de sociale welvaart. Bedrijven maken 

namelijk transactiekosten bij de voorbereiding van een bod (Hardeman & Van der Vlist, 2011). Deze 

transactiekosten krijgen zij niet terug wanneer zij de aanbesteding niet winnen. Hardeman & Van der 

Vlist (2011) erkennen echter dat door het stellen van minimumvereisten er minder bieders zullen zijn, 

resulterend in minder concurrentie en daarmee in de regel eveneens een lagere maatschappelijke waarde. 

Zij benadrukken derhalve dat een overheid bij een aanbesteding bedachtzaam om dient te gaan met het 

inzetten van minimum vereisten. Welk aantal bieders maakt uiteindelijk dat de competitie optimaal 

functioneert? Daarop bestaat geen eenduidig antwoord. De grootte van het project kan daarbij bepalend 

zijn (Hardeman & Van der Vlist, 2011). Gupta (2002) betoogt daarnaast dat een drempelaantal van 

bieders vereist is om een volledig concurrerende omgeving te bereiken bij overheidsopdrachten. Dit 

drempelaantal stelt zij vast op zes tot acht bieders; zodra er zes tot acht meedingen, wordt het winnende 

bod niet langer beïnvloed door extra toetreding (Gupta, 2002).  

Op het moment van schrijven geldt dat een overheid op iedere wijze een contractspartner kan selecteren 

bij zuivere gronduitgifte. Eén-op-één verkoop is daardoor ook mogelijk. In dergelijke gevallen 

overweegt een overheid slechts één mogelijke contractspartner. Vanuit de bevindingen van Hardeman 

en Van der Vlist (2011) kan afgeleid worden dat in het algemeen geldt dat een dergelijke wijze van 

contracteren leidt tot een lagere opbrengst voor de gemeente, aangezien de concurrerende werking 

ontbreekt. Desalniettemin zijn de maatschappelijke kosten in de vorm van transactiekosten ook laag, 

aangezien slechts één marktpartij bezig is met de koop.   
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2.7 Beantwoording deelvraag 1 

De deelvraag die in dit hoofdstuk getracht is te beantwoorden is deelvraag 1: Wat is de juridische status 

van zuivere gronduitgifte door gemeentelijke overheden en welke economische implicaties heeft dit? 

Recapitulerend: Van zuivere gronduitgifte is sprake wanneer een overheid grond verkoopt en er in ieder 

geval niet aan één van de volgende cumulatieve criteria is voldaan: de verkoop is onder bezwarende titel 

gesloten, er geldt een rechtstreeks economisch belang voor de overheid, en de overheid stelt 

verdergaande eisen dan in het publiekrecht mogelijk is. Als één van deze cumulatieve criteria ontbreekt 

bij een grondverkoop, wordt gesproken van zuivere gronduitgifte. Voor zuivere gronduitgifte gelden 

geen expliciete rechtsgronden voor een aanbesteding. Desalniettemin zijn impliciete rechtsgronden te 

herkennen die volgens juristen een verplichting vormen tot het bieden van gelijke kansen. Zij stellen dat 

op basis van het gelijkheidsbeginsel en de toepasselijkheid van de abbb bij al het privaatrechtelijk 

handelen van een overheid, een overheid een level playing field dient te faciliteren. Om dit te kunnen 

verwezenlijken wordt betoogd dat overheden bij zuivere gronduitgifte openbaar bekend dienen te maken 

dat er grond voor verkoop beschikbaar is en welke eisen daaraan verbonden zijn, alsmede het hanteren 

van een toewijzingssystematiek. Deze rechtsopvattingen zijn tijdens de operationalisatiefase van dit 

onderzoek bekrachtigd in de uitspraak van de Hoge Raad. In deze uitspraak stelt de Hoge Raad dat een 

overheid bij de verkoop van gronden een selectieprocedure moet faciliteren aan de hand van objectieve, 

toetsbare en redelijke criteria. Tevens moet de informatie die gegadigden in staat stelt de grond te kopen 

vooraf openbaar bekend worden gemaakt. Deze voorgeschreven procedure hoeft niet gevolgd te worden 

in gevallen waarin bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen op grond van 

objectieve, toetsbare en redelijke criteria dat er slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor 

de aankoop. De uitspraak heeft veel opschudding veroorzaakt binnen de wereld van projectontwikkeling 

en grondverkoop.  

De economische implicaties van de regels voor zuivere gronduitgifte zijn als volgt: Tot de uitspraak van 

de Hoge Raad op 26 november gold dat een overheid op iedere wijze een contractspartner kan selecteren 

bij zuivere gronduitgifte. Eén-op-één verkoop was daarbij ook mogelijk. Dit heeft een negatief effect op 

de waarde die een overheid verkrijgt bij de grond verkoop. Als een overheid eenieder gelijke kansen 

dient te bieden, zoals na de uitspraak het geval is, kan één-op-één niet meer als uitgangspunt mogelijk 

zijn, maar dienen alle potentiële kopers gelijke kansen te krijgen. Dit leidt tot meer bieders bij de verkoop 

van grond en een hogere mate van competitie. Door deze hogere mate van competitie zullen de biedingen 

hoger zijn, dit heeft een positief effect op de waarde die een overheid verkrijgt bij de gronduitgifte. Het 

uitbrengen van een grondbod brengt echter transactiekosten met zich mee. Voor het bereiken van 

optimale sociale welvaart dient een overheid derhalve bedachtzaam om te gaan met het stellen van 

restricties en minimale deelnamevereisten. Te veel restricties en deelnamevereisten maken namelijk dat 

er minder competitie zal plaatsvinden. Te weinig restricties en deelnamevereisten resulteren in veel 

bieders die onnodige transactiekosten maken.   
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Hoofdstuk 3: Theoretisch kader 

 

3.1 Gronduitgifte en beleid 

In het handboek projectontwikkeling wordt zuivere gronduitgifte niet in het bijzonder besproken. Wel 

is er aandacht voor gronduitgifte als onderdeel van het ontwikkelingsproces. Wetenschappers hebben 

verschillende opvattingen over de fase van het ontwikkelingsproces waarin gronduitgifte voorkomt 

(Nozeman et al., 2010). Zo scharen Wilkinson & Reed (2008) gronduitgifte onder de acquisitiefase en 

is de opvatting van Van Gool et al. (2007) dat gronduitgifte onderdeel is van de contracts- en 

realisatiefase (Van Gool et al., 2007). Binnen de in het Handboek voor Projectontwikkeling gehanteerde 

fasering van Neprom kan gronduitgifte onderdeel zijn van zowel de initiatieffase als de 

ontwikkelingsfase (Nozeman et al., 2010). Gronduitgifte is bij uitstek een overheidsactiviteit, waarbij 

instituties gelden. Deze instituties kunnen bestaan uit informele gebruiken en mores, alsmede 

geformaliseerde beleidsregels en wetten (Buitelaar, 2021). Om deze instituties te kunnen doorgronden, 

wordt gebruik gemaakt van beleidstheorie.  

 

3.2 Beleidstheorie: formele en informele instituties 

Beleid is een middel om een doel te bereiken (Hoogerwerf, 1990; Ringeling 1985). Middelen kunnen 

worden onderverdeeld in soorten instrumenten (Hoogerwerf, 1983). Bij deze instrumenten kan 

onderscheid gemaakt worden tussen formele en informele instrumenten (Ringeling, 1985). Ringeling 

stelt daarbij dat formele instrumenten voorkomen in officiële beleidsdocumenten en dat informele 

instrumenten veelal niet nader omschreven zijn (Ringeling, 1985). Deze zitten in de hoofden van 

beleidsvoerders en worden toegepast op specifieke situaties (Ringeling, 1985). Dit is in 

overeenstemming met de formele en informele instituties die Nozeman en Van der Vlist (2014) 

beschrijven voor commerciële vastgoedmarkten. Zij onderscheiden als formele instituties: De grondwet, 

en wet- en regelgeving (Nozeman & Van der Vlist, 2014). Als voorbeelden van informele instituties 

noemen zij: Informele gebruiken, praktijken en vuistregels (Nozeman & Van der Vlist, 2014). Nederland 

is een land dat zich kenmerkt door relatief zwakke formele regels en relatief strenge informele regels 

(Nozeman & Van der Vlist, 2014; Williamson, 2009). In sommige gevallen kunnen informele regels het 

gebrek aan meer formele regels aanvullen zodat er toch een voldoende stabiele institutionele 

regelpraktijk ontstaat (Nozeman & Van der Vlist, 2014). Dit geldt eveneens in Nederland, waar met 

succes beperkingen en regels worden zonder afhankelijk te zijn van overheidshandhaving (Williamson, 

2009). Institutionele verschillen hebben grote implicaties voor de vastgoedmarkt (Nozeman & Van der 

Vlist, 2014). Zo stellen Tiwari en White (2010) dat landen met een sterke regelpraktijk vaak de meest 

stabiele vastgoedcyclus hebben.  
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3.3 Institutioneel raamwerk 

Door de interactie tussen formele en informele regels ontstaat een institutioneel raamwerk (North, 1992). 

Meerdere wetenschappers poneren raamwerken en kaders om instituties te kunnen analyseren en 

begrijpen. Zo hebben Acemoglu et al. (2015), North (1992), en Gerschewski (2020) bekende 

raamwerken opgesteld om institutionele veranderingen te kunnen duiden. Ook bestaan er theorieën om 

institutionaliseringsprocessen te beschrijven (Dambrin et al., 2007; Hasselbladh & Kallinikos, 2000) 

Tevens zijn er raamwerken die het mogelijk maken een institutionele situatie in kaart te brengen. Zo 

poneert Ostrom (1990) het Institutional Analysis and Development framework (IAD-raamwerk). Met 

het raamwerk kunnen institutionele activiteiten van verschillende systemen en hun interne werking 

worden beschreven (Emerson & Nabatchi, 2015). Het is één van de weinige systematische methoden 

om informeel en formeel beleid in beeld te brengen en te kunnen analyseren, met name in situaties waar 

samenwerking plaatsvindt tussen heterogene organisaties met verschillende waarden en belangen 

(McGinnis, 2011; Spijkerboer et al., 2018). Dat maakt het IAD-raamwerk van Ostrom een geschikt 

raamwerk om toe te passen bij dit onderzoek. Niet in de laatste plaats omdat het IAD-raamwerk een 

beproefd hulpmiddel is bij de analyse van instituties en beleid bij fysieke veranderingsprojecten zoals 

infrastructuur- en vastgoedontwikkelingsprojecten (Mooya, 2011; Hijdra et al., 2015; Spijkerboer et al., 

2018).  

 

3.4 IAD-raamwerk 

Het IAD-raamwerk van Ostrom gaat uit van de veronderstelling dat er universele componenten 

aanwezig zijn in alle markten en hiërarchieën (Mooya, 2011; Ostrom, 2005). Het IAD-raamwerk 

identificeert de belangrijkste universele componenten. Dit gebeurt in de actiesituatie van het raamwerk. 

De definitie die Ostrom (2005) gebruikt voor de actiesituatie is: Een sociale ruimte waar individuen en 

organisaties met elkaar interacteren, goederen en diensten uitwisselen en problemen oplossen. Deze 

definitie is van toepassing op de vastgoedmarkt, die daarom eenvoudig in de actiesituatie van Ostrom te 

plaatsen is (Mooya, 2011). Meer specifiek is dit ook het geval voor het gronduitgifteproces. In figuur 2 

wordt een vertaling van de actiesituatie van Ostrom met daarin de universele componenten 

weergegeven. Appendix 1 toont de originele actiesituatie met de daarbij behorende Engelse termen. 

Opvallend is dat er in de actiesituatie zeven regels zijn, die zeven variabelen beïnvloeden. Deze regels 

kunnen zowel formeel als informeel zijn en vormen samen het institutioneel kader (Ostrom, 2005). Het 

implementeren van het IAD-raamwerk op een praktijksituatie verschaft inzicht in de manier waarop 

actoren wel of niet dienen te handelen (Ostrom, 2005).  
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Figuur 2: Structuur actiesituatie Ostrom (vertaald uit Ostrom, 2005, p. 189, fig. 7.1) 

 

3.5 De actiesituatie binnen de vastgoedmarkt 

In tabel 1 worden de variabelen, regels en de definitie van de regels uiteengezet. 

 
Tabel 1: Definitie regels actiesituatie Ostrom (Ostrom, 2005) 

 Nummer Variabele Regel Uitleg regel 

1 Actoren Toetredingsregels 

(Boundary rules) 

Deze regels hebben betrekking op de wijze 

waarop partijen en individuen de actiesituatie 

binnenkomen en verlaten.  

2 Posities Positieregels 

(Position rules) 

Deze regels geven aan in welke positie de actoren 

zijn en welke belangen zij hebben.  

3 Acties Keuzeregels 

(Choice rules) 

Deze regels staan voor de keuzes die de partijen 

hebben en wat zij uiteindelijk doen. 

4 Relatie tussen acties 

en uitkomsten 

Effectenregels 

(Scope rules) 

Deze regels beschrijven wat er gebeurt na de in de 

actiesituatie gemaakt keuzes. 

5 Controle Controleregels  

(Aggregation rules)  

Deze regels staan voor de manier waarop actoren 

de uitkomst kunnen beïnvloeden. 

6 Informatie Informatieregels 

(Information rules) 

Deze regels hebben betrekking op de manier 

waarop en de mate waarin partijen informatie aan 

elkaar sturen en ontvangen. 
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7 Kosten en baten Resultaatsregels 

(Payoff rules) 

Deze regels beschrijven hoe de verschillende 

baten en lasten over de partijen worden verdeeld. 

 

Mooya (2011) beschrijft hoe de variabelen en regels terug te vinden zijn in de praktijk van de 

vastgoedmarkt. In onderstaande alinea is dit geparafraseerd, de nummering van deze alinea 

correspondeert met de nummering van de variabelen en regels in tabel 1. 

1. De variabele actoren en de toetredingsregels zijn zichtbaar in de deelnemers die functies 

bekleden binnen de vastgoedmarkt. Daarbij kan gedacht worden aan kopers, verkopers, 

makelaars en toezichthouders (Mooya, 2011; Ostrom, 2005). 

2. De actoren hebben ieder verschillende posities met daar bijbehorende belangen en doelen, zoals 

vastgoedontwikkeling of het behalen van winst (Mooya, 2011). Deze posities worden beïnvloed 

door de positieregels (Ostrom, 2005).  

3. Interactie tussen deelnemers produceert een reeks keuzes en acties (Mooya, 2011). Daar zijn de 

keuzeregels op van toepassing (Ostrom, 2005).  

4. Deze keuzes en acties leiden tot uitkomsten en gevolgen, daarbij kan gedacht worden aan 

grondverkoop, projectontwikkeling of een belegging (Mooya, 2011). Deze worden beïnvloed 

door de effectenregels (Ostrom, 2005).  

5. De variabele controle is zichtbaar in het vermogen dat de actoren hebben om bepaalde resultaten 

te bereiken. De controle wordt beïnvloed door de mate waarop zij vrij zijn om handelswijzen te 

bepalen, uitgedrukt in de controleregels (Mooya, 2011; Ostrom, 2005).  

6. Informatie bij vastgoedontwikkeling is afhankelijk van de transparantie van de markt en de 

informatievoorziening tussen de verschillende actoren (Mooya, 2011). De informatieregels 

hebben hun doorwerking in deze variabele (Ostrom, 2005). 

7. De laatste variabele en regel, kosten en baten en de resultaatsregels, spelen een grote rol in de 

vastgoedmarkt (Mooya, 2011). De kosten en baten bepalen namelijk welke actoren van een 

bepaalde actiesituatie profiteren (Mooya, 2011).  

Talloze wetenschappers hebben het IAD-raamwerk reeds gebruikt om praktijksituaties te kunnen 

beschrijven en begrijpen. Om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen, zijn er verschillende hulpinstrumenten 

ontwikkeld. Zo hebben Hijdra et al. (2015) het IAD-raamwerk geoperationaliseerd door vragen op te 

stellen, die van nut zijn bij de invulling van de regels. In appendix 2 zijn de vragen weergeven. Deze 

vragen vormen een belangrijke basis voor de uiteindelijke interviewgidsen.  

 

3.6 Theoretisch model en hypothese IAD-raamwerk 

In figuur 3 is het theoretisch model van dit onderzoek opgenomen. De variabelen zijn ingevuld op basis 

van Mooya (2011). Aan de zeven institutionele regels, die Ostrom (2005) poneert, kan nog geen 

invulling worden gegeven. Het uiteindelijke onderzoek zal daarin duidelijkheid geven. Wel kan een 
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hypothese worden gevormd met betrekking tot deze institutionele regels. Op basis van het gestelde door 

Buitelaar (2021) wordt verondersteld dat de grondmarkt zich kenmerkt door veel deelmarkten. Deze 

deelmarkten hebben ieder eigen gebruiken en mores (Buitelaar, 2021).  Echter, zoals Mooya (2011) en 

Ostrom (2005) stellen zal de actiesituatie van zuivere gronduitgifte ook universeel gedeelde regels en 

instituties kennen. In het resultatenhoofdstuk zal in 5.1 worden gereflecteerd op dit model en de gestelde 

hypothese.  

 
Figuur 3: Theoretisch model onderzoek gebaseerd op actiesituatie Ostrom (2005) en Mooya (2011).  

3.7 Beantwoording deelvraag 2 

De deelvraag die in dit hoofdstuk getracht is te beantwoorden is deelvraag 2: Wat zegt de theorie over 

gemeentelijk beleid met betrekking tot zuivere gronduitgifte?  

Recapitulerend: Hoewel er veel geschreven is over grondexploitatie, grondposities en gronduitgifte, is 

er met betrekking tot zuivere gronduitgifte weinig beleidstheorie voorhanden. Toch is gronduitgifte bij 

uitstek een beleidsinstrument waarmee een bepaald doel wordt nagestreefd, namelijk: 

vastgoedontwikkeling. Bij gronduitgifte spelen tevens verschillende instituties een rol. Deze kunnen 

onderscheiden worden in formele en informele instituties. Om dit fenomeen beter in beeld te brengen, 

kan gebruik worden gemaakt van beleidstheorie. Een geschikte manier om dit te doen is door het IAD-

raamwerk van Ostrom te gebruiken. In de actiesituatie van dit raamwerk kunnen complexe situaties 

worden weergeven waarin verschillende organisaties en actoren met elkaar interacteren en waarin 

instituties een belangrijke rol spelen. Wetenschappers hebben reeds vaak gebruik gemaakt van het IAD-

raamwerk om processen zoals vastgoedtransacties, vastgoedontwikkeling en infrastructurele projecten 

in beeld te brengen. Voor het in kaart brengen van de verschillende instituties en variabelen, die een rol 

spelen bij zuivere gronduitgifte, is het IAD-raamwerk daarom zeer geschikt.   
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Hoofdstuk 4: Methodologie en data 

 

4.1 Analyse-eenheid en methode 

De analyse-eenheid in dit onderzoek is de wijze waarop gemeentebesturen omgaan met zuivere 

gronduitgifte en welke factoren daarop van invloed zijn. Het onderzoek is kwalitatief en exploratief van 

aard, aangezien de open onderzoeksvraag zich leent voor een kwalitatief onderzoek (Baarda et al., 2014). 

Daarnaast is er nog weinig bekend over de factoren die van invloed zijn op de omgang met zuivere 

gronduitgifte, om die reden is een exploratieve opzet van het onderzoek gepast (Baarda et al., 2014). 

Het onderzoek bestaat uit een kwalitatieve combinatie van literatuuronderzoek en interviews. Deze 

combinatie is uitermate geschikt om de wijze waarop actoren keuzes maken te kunnen begrijpen en 

duiden (Hennink et al., 2010). Tevens is kwalitatief onderzoek een gedegen methode om juridische 

verschijnselen en situaties met veel context in beeld te brengen (Hennink et al., 2010). Figuur 4 toont 

een schematische weergave van de gebruikte methode. In 4.1 tot en met 4.6 zullen de verschillende 

aspecten van het onderzoek verder worden toegelicht.   

 
Figuur 4: Schematische weergave methodologie 

 

4.2 Interviews 

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews om data te verzamelen. 

Interviews verschaffen waardevolle informatie over werkwijzen, meningen en gebeurtenissen (Clifford 

et al., 2010). Daarnaast kan door middel van interviews de achterliggende gedachte van een bepaalde 

keuze worden achterhaald (Hennink et al., 2010). Op een getrapte wijze zal gebruik worden gemaakt 

van twee soorten interviews, namelijk expertinterviews en reguliere case-interviews. Voor beide typen 
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interviews geldt dat er een interviewgids is opgesteld om de dataverzameling zo goed mogelijk te 

kunnen stimuleren (Hennink et al., 2010). Bovendien zijn de interviews getranscribeerd en gecodeerd.  

 

Semigestructureerde expertinterviews 

Voor de expertinterviews zijn erkende specialisten op het terrein van gronduitgifte benaderd. Tabel 3 

toont de namen en functies van de experts. Gezien de overeenkomsten in de uitspraken is volstaan met 

3 expertinterviews. De interviews hebben online plaatsgevonden en duurden circa één uur. De algemeen 

gebruikte interviewgids van de expertinterviews is opgenomen in appendix 3.  

 
Tabel 3: Naam en functie geïnterviewde experts 

Naam Functie expert 

Prof. Dr. Ir. A. G. Bregman Hoogleraar en zelfstandig adviseur op het gebied van bouwrecht 

Mr. Dr. P. Heijnsbroek Advocaat gespecialiseerd op het gebied van aanbestedings- en 

staatssteunrecht, gepromoveerd op zuivere gronduitgifte 

Prof. Dr. E. Buitelaar Onderzoeker bij Planbureau voor de Leefomgeving en hoogleraar Grond en 

vastgoedontwikkeling 

 

De experts gaven aan dat zuivere gronduitgifte vrijwel in iedere gemeente voorkomt en dat de manieren 

waarop gemeentebesturen hiermee omgaan vermoedelijk sterk uiteenlopen. Zij konden niet direct 

eenduidige factoren benoemen, die een evidente invloed hebben op de wijze waarop gemeentes omgaan 

met zuivere gronduitgifte. Wel benoemden zij grootte van een gemeente en de bevlogenheid van het 

individu (zoals een wethouder of ambtenaar) als mogelijk de meest relevante factoren voor de wijze 

waarop gemeentebesturen met zuivere gronduitgifte omgaan. Factoren die zij enigszins van belang 

achten, zijn daarnaast: De mate van groei van een gemeente, huidige grondposities, de bestuurscultuur 

en de maatschappelijke cultuur, en de omvang van het project.  

 

Semigestructureerde case-interviews 

Op basis van de expertinterviews zijn vervolgens cases geselecteerd waarbij semigestructureerde case-

interviews zijn afgenomen. Omdat onmogelijk alle Nederlandse gemeentes kunnen worden onderzocht, 

is een doelgerichte steekproef genomen. Deze doelgerichte steekproef is gericht op een zo groot 

mogelijke spreiding in mogelijk interessante variabelen (Baarda et al., 2014).  

Alle experts noemden dat de grootte van de gemeente een belangrijke rol zou kunnen spelen in de wijze 

van omgang met zuivere gronduitgifte. Derhalve is dat als belangrijk uitgangspunt genomen, hiermee 

hangt veelal samen de mate van groei van een gemeente en de omvang van de projecten. Daarom is 

gekozen om van iedere gemeentegrootte-categorie drie gemeentes te selecteren. De bevlogenheid van 

het individu is niet iets wat op voorhand meegenomen kan worden bij de selectie van de cases, dit zal 
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uiteindelijk uit de case-interviews moeten blijken. Wel is gepoogd een verscheidenheid samen te stellen 

van maatschappelijke culturen en bestuursculturen in Nederland. Bestuursculturen kunnen beïnvloed 

worden door verschillende factoren. Voor de lokale bestuurscultuur in Nederland zijn met name 

formalisme, politisering en de regio van groot belang (Boogers et al., 2021). Formalisme is de mate 

waarin formele en informele procedures een rol spelen (Boogers et al., 2021; Hofstede et al., 2005). Om 

daar variatie in aan te brengen, zijn gemeentes geselecteerd met een grote variëteit in geformaliseerd 

beleid en grootte. Politisering ziet op de mate waarop er pragmatisch dan wel politiek gehandeld wordt 

(Boogers et al., 2021). Dit is op voorhand lastig vast te stellen en zal moeten blijken uit de interviews. 

Het laatste relevante aspect, de regio, is wel meegenomen in de steekproef door cases te selecteren uit 

verschillende landsdelen. Naast spreiding in de bestuurscultuur zorgt dit eveneens voor een spreiding in 

maatschappelijke cultuur. Tabel 4 toont een overzicht van de gekozen cases en de relevante variabelen. 

 
Tabel 4: Cases onderzoek (gebaseerd op 3-schaalsgemeentecategorie, inwonersaantallen en COROP gebieden afkomstig van 

CBS, 2021, 2021a).  

Gemeentenaam Gemeentegrootte Aantal inwoners Aantal inwoners 

per km2 

COROP-gebied 

Amsterdam Groot 873.338 5277 Groot-Amsterdam 

Nijmegen Groot 177.359 3341 Arnhem-Nijmegen 

Maastricht Groot 120.227 2147 Zuid-Limburg 

Helmond Middengroot 92.627 1741 Zuidoost-Noord-

Brabant 

Hengelo Middengroot 81.049 1332 Twente 

Woerden Middengroot 52.694 595 Utrecht 

Old Ambt Klein 38.277 169 Oost-Groningen 

Weststellingwerf Klein 26.130 119 Zuidoost-Friesland 

Brummen Klein 20.884 250 Achterhoek 

 

Door interviews af te nemen met gemeentemedewerkers wordt gepoogd de idee achter de gemeentelijke 

strategie met betrekking tot zuivere gronduitgifte te achterhalen. Dit is tevens input voor het IAD-

raamwerk van Ostrom dat met gebruik van de gevonden informatie wordt ingevuld. De interviews zijn 

gestructureerd aan de hand van de informatie die verkregen is uit de expertinterviews, literatuur- en 

jurisprudentieonderzoek, en de beleidstheorie. In appendix 4 is een algemene interviewgids voor de 

case-interviews opgenomen. 
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4.3 Beleidsonderzoek  

Naast het jurisprudentie-onderzoek en het literatuuronderzoek naar beleidstheorie, is er een derde 

element van literatuurstudie binnen dit onderzoek. Dit is het beleidsonderzoek van de cases. Het 

beleidsonderzoek bestaat uit het onderzoeken van geformaliseerde beleidsdocumenten, nota’s, besluiten 

en internetpagina’s. Dit beleidsonderzoek vormt een basis waarop de interviewgidsen voor de 

verschillende gemeentes zijn gespecificeerd. Tevens is het relevante beleid gecodeerd om daarmee de 

onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. In een aparte categorie in de literatuurlijst zijn de gebruikte 

beleidsdocumenten weergeven.  

 

4.4 Data-analyse 

Om de vergaarde data te kunnen analyseren wordt gebruik gemaakt van codering. Codering maakt het 

mogelijk categorieën en patronen te identificeren (Clifford et al., 2010). Tevens kunnen factoren en 

verbanden worden onderscheiden (Clifford et al., 2010; Hennink et al., 2010). Zoals weergeven in het 

schematische model van figuur 4 omvat dit onderzoek twee typen codes, te weten: Deductieve en 

inductieve codes. Deductieve codes kunnen vooraf aan de hand van literatuur worden vastgesteld, dit 

zijn vaak centrale concepten en variabelen (Hennink et al., 2010). Inductieve codes komen voort uit de 

analyse van vergaard materiaal, dit wordt ook wel open codering genoemd (Hennink et al., 2010). In dit 

onderzoek zullen de interviews getranscribeerd en gecodeerd worden. Daaruit zijn de inductieve codes 

ontstaan. In tabel 5 is het gebruikte coderingsschema opgenomen.  

 
Tabel 5: Coderingsschema 

Type Codes Subcodes 

Deductief Gronduitgifte Beleid; omvang gronduitgifte 

Deductief Toetredingsregels Actoren; initiatiefnemers; leiding 

Deductief Positieregels Belangen; belangenconflicten; meervoudige doelen 

Deductief Keuzeregels Keuzes gebiedsontwikkeling; keuze kopende partij;  

Deductief Effectenregels Doel grondverkoop; beleid gemeente 

Deductief Controleregels Besluitvorming; contractering 

Deductief Informatieregels Informatie-uitwisseling; openbaarmaking; 

Deductief Resultaatsregels Financiering; Aanbesteding; Winstoogmerk 

Inductief Koperselectie Beleidsgestuurd; incident-gestuurd; tenders; loting; volgorde 

van binnenkomst; 1-op-1 onderhandeling; bestaande posities; 

marktsituatie 

Inductief  Gronduitgifte Snippergroen; projectontwikkeling; losse kaveluitgifte; 

culturele aspecten; openbare uitgifte; verkoop; erfpacht 
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4.5 Validiteit  

Bij het doen van onderzoek is de validiteit van groot belang. De validiteit van een onderzoek wordt 

bepaald door de mate waarin het onderzoek systematische fouten bevat en de mate waarin de 

onderzoeksresultaten gegeneraliseerd kunnen worden (Baarda, 2014; Bhandari, 2021; Hennink et al., 

2010). Systematische fouten zijn op voorhand niet volledig uit te sluiten. Wel kunnen deze zo veel 

mogelijk worden voorkomen door de onderzoeksmethode met zorg op te stellen en objectief te werk te 

gaan (Baarda, 2014; Hennink et al., 2010). 

De mate waarin data gegeneraliseerd kunnen worden, is niet zeer groot wanneer bij kwalitatief 

onderzoek slechts enkele cases worden onderzocht, zoals in dit onderzoek het geval is (Hennink et al., 

2010). Bij kwalitatief onderzoek geldt echter dat representatie niet zozeer wordt nagestreefd door middel 

van een statistisch representatieve steekproef, beter is om de onderzoeksgroep doelgericht samen te 

stellen (Baarda et al., 2014). In dit onderzoek is dit gedaan door eerst expertinterviews af te nemen en 

met de daardoor gevonden informatie doelgericht een steekproef samen te stellen. De veronderstelling 

is dat deze steekproef een zo breed mogelijk inzicht zal geven in zuivere gronduitgifte. Daarnaast maakt 

dit onderzoek gebruik van triangulatie door verschillende bronnen te gebruiken, namelijk: 

expertinterviews, case-interviews, beleidsonderzoek, en een beleidstheorie. Triangulatie maakt de 

validiteit van het onderzoek groter (Bhandari, 2021; Hennink et al., 2021). Doordat het onderzoek 

exploratief van aard is, zal het tevens leiden naar een algemene hypothese, welke in vervolgonderzoeken 

kan worden getoetst.  

 

4.6 Ethisch onderzoek 

Met betrekking tot ethisch deugend onderzoek onderscheiden Baarda et al. (2014) vier belangrijke eisen, 

te weten: Voorlichting van deelnemers, vrijwillige deelname, anonimiteit, en afwezigheid van nadelige 

effecten. De voorlichting van de geïnterviewden heeft plaats gevonden door middel van een voorafgaand 

telefoongesprek en het toestemmingsformulier, weergeven in appendix 5. De geïnterviewden waren 

daarnaast op de hoogte van vrijwillige deelname en konden te allen tijde het interview staken. De 

anonimiteit van de geïnterviewden is gewaarborgd door geen namen te gebruiken. De experts, die 

deelnamen aan de expertinterviews, hebben toestemming gegeven voor het gebruik van hun naam en 

functie. Met betrekking tot het uitsluiten van nadelige effecten is geverifieerd bij de geïnterviewden of 

de gebruikte informatie kloppend is en of deze gepubliceerd mag worden. Daarnaast zullen er geen 

citaten aan gemeentemedewerkers worden gekoppeld, wanneer dit niet nodig is voor de interpretatie van 

het citaat.  
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Hoofdstuk 5: Resultaten  

 

5.1 IAD-Raamwerk 

In figuur 3 is door middel van een theoretisch model een hypothese gesteld van het ingevulde IAD-

raamwerk. Op basis van de gevonden onderzoeksresultaten is dit theoretisch model verbeterd. 

Geïnspireerd op de wijze waarop Spijkerboer et al. (2018) het IAD-raamwerk vormgeven, is in appendix 

6 invulling gegeven aan het raamwerk voor de actiesituatie van zuivere gronduitgifte. In figuur 5 is een 

samenvatting van het ingevulde raamwerk weergeven. Hierin valt op dat de variabelen die in dit 

onderzoek zijn gevonden sterk overeenkomen met de variabelen in het theoretisch model in figuur 3. 

Het raamwerk heeft echter meer inhoud gekregen doordat de regels zijn gevonden die van invloed zijn 

op zuivere gronduitgifte. De gestelde hypothese luidde dat iedere actiesituatie van gronduitgifte haar 

eigen mores en gebruiken kent, maar vermoedelijk ook veel gedeelde regels en instituties. Het ingevulde 

IAD-raamwerk bevestigt dit. De eigen mores en gebruiken, waarvan Buitelaar (2021) stelt dat deze 

aanwezig zijn in de verschillende grondmarkten, zijn met name te vinden in de informele instituties en 

de beïnvloeding keuze typegronduitgifte. De gebruiken en mores van de gemeentes waren bij deze 

instituties het meest uiteenlopend. De gedeelde universele regels, waarvan Ostrom (2005) en Mooya 

(2011) stellen dat deze actiesituaties structureren, komen verder naar voren in de variabelen en regels 

van het model. Dit blijkt uit de bronvermelding van appendix 6, waarbij veel regels bevestigd worden 

door meerdere gebruikte bronnen. In 5.4 wordt verder ingegaan op de belangrijkste invloedsfactoren.  

 
Figuur 5: Samenvatting IAD-raamwerk Ostrom (2005) toegepast bij zuivere gronduitgifte 
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5.2 Overzicht afnemersselectie bij gronduitgifte  

In tabel 6 is een korte samenvatting van het grondbeleid van de onderzochte gemeentes opgenomen. 

Deze samenvatting is gebaseerd op de bestudeerde documenten en de interviews met de 

gemeentemedewerkers. In de eerste kolom zijn de gemeentenaam, gemeentegrootte en de meest 

gebruikte typen van koperselecties opgenomen. In de tweede kolom wordt dit kort toegelicht en/of 

genuanceerd. In de derde kolom volgt de ratio achter het gevoerde beleid. In 5.3 worden de 

bijzonderheden en patronen van deze data besproken.  
 
Tabel 6: Samenvatting grondbeleid zuivere gronduitgifte per gemeente 

 Beleid Ratio beleid 

Gemeentenaam: 

Amsterdam 

 

Gemeentegrootte: 

Groot 

 

Primaire type 

koperselectie losse 

kaveluitgifte: 

Tenders 

 

 

Primaire type 

koperselectie 

grootschalige projecten: 

Tenders 

Het gros van de ontwikkelingen 

binnen de gemeente Amsterdam 

geschiedt door middel van 

transformaties. Toch vindt er in 

zekere mate ook gronduitgifte 

plaats.  

Kopers voor losse kavels worden 

doorgaans geselecteerd door 

middel van tenders. Ook 

grootschalige projecten geschiedt 

de koperselectie via tenders.  

De achterliggende reden voor tenders 

bij losse kaveluitgifte is de grote vraag. 

Daarnaast worden de kavels 

voornamelijk uitgegeven in erfpacht 

zodat de gemeente op deze manier 

privaatrechtelijke sturing behoudt.  

De reden dat de gemeente Amsterdam 

kiest voor tenders bij grootschalige 

projecten, is gelegen in het feit dat zij 

groot belang hecht aan transparantie. 

Daarnaast wil zij zowel grote als kleine 

partijen een gelijke kans bieden. 

Tevens stelt zij dat de vraag op de 

markt zodanig groot is dat via een 

tender het meest eerlijke resultaat kan 

worden behaald. De gemeente 

Amsterdam poogt via de tenders 

daarnaast verschillende beleidsdoelen 

te behalen. Zo moet het criterium 

duurzaamheid voor minimaal 30% 

meetellen bij de beoordeling van de 

inschrijvingen.  
 

De gemeente Amsterdam heeft veel 

beleid geformaliseerd. Het gros van 

de ontwikkelingen binnen de 

gemeente Amsterdam geschiedt 

door middel van transformaties. 

Toch vindt er in zekere mate ook 

gronduitgifte plaats.  

Kopers voor losse kavels worden 

doorgaans geselecteerd door middel 

van tenders. Ook bij grootschalige 

projecten geschiedt de koperselectie 

via tenders.  

De achterliggende reden voor tenders bij 

losse kaveluitgifte is de grote vraag. 

Daarnaast worden de kavels voornamelijk 

uitgegeven in erfpacht zodat de gemeente 

op deze manier privaatrechtelijke sturing 

behoudt.  

De reden dat het gemeentebestuur van 

Amsterdam kiest voor tenders bij 

grootschalige projecten, is gelegen in het 

feit dat zij groot belang hecht aan 

transparantie. Daarnaast wil zij zowel 

grote als kleine partijen een gelijke kans 

bieden. Tevens stelt de gemeente 

Amsterdam dat de vraag op de markt 

zodanig groot is dat via een tender het 

meest eerlijke resultaat kan worden 

behaald. De gemeente Amsterdam poogt 

via de tenders daarnaast verschillende 

beleidsdoelen te behalen. Zo moet het 

criterium duurzaamheid voor minimaal 

30% meetellen bij de beoordeling van de 

inschrijvingen. 
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Gemeentenaam: 

Nijmegen 

 

Gemeentegrootte: 

Groot 

 

Primaire type 

koperselectie losse 

kaveluitgifte: 

Loting 

 

Primaire type 

koperselectie 

grootschalige projecten: 

Tender 

 

De gemeente Nijmegen heeft veel 

beleid vastgelegd. De losse 

kavelverkoop gebeurt via loting. Bij 

grootschalige projecten en 

gebiedsontwikkeling werkt de 

gemeente Nijmegen met tenders. 

Hier kan gemotiveerd van worden 

afgeweken. De tendercriteria 

worden vooraf openbaar bekend 

gemaakt, op basis van deze criteria 

wordt een koper geselecteerd.  

Kavels op bedrijventerreinen 

worden uitgegeven via volgorde van 

inschrijving.  

De keuze voor tenders heeft te maken met 

de wens van de gemeente Nijmegen voor 

een transparant gronduitgifteproces 

evenals de beoogde hogere kwaliteit bij 

meerdere bieders.  

Afwijken is soms noodzakelijk wanneer 

bepaalde partijen al veel grondposities 

hebben, een tender zou in een dergelijk 

geval onnodig duur zijn en te lang duren. 

De keuze voor loting bij losse 

kavelverkoop is te verklaren door de grote 

vraag naar woningen in Nijmegen. 

De vraag naar kavels voor bedrijven is 

kleiner. Om die reden geldt daar de 

koperselectie volgorde van inschrijving.  

Gemeentenaam: 

Maastricht 

 

Gemeentegrootte: 

Groot 

 

Primaire type 

koperselectie losse 

kaveluitgifte: 

Loting of volgorde van 

inschrijving 

 

Primaire type 

koperselectie 

grootschalige projecten: 

Tender 

De gemeente Maastricht heeft veel 

beleid met betrekking tot 

gronduitgifte vastgelegd in 

beleidsdocumenten. Voor losse 

kaveluitgifte werkt de gemeente 

Maastricht met loting of volgorde 

van inschrijving. Bij de meer 

grootschalige projecten kiest de 

gemeente Maastricht voor 

tendervormen.   

De gemeente Maastricht kiest voor loting 

wanneer er veel vraag is naar losse kavels. 

Er is echter ook lange tijd gewerkt met 

volgorde van inschrijving omdat de vraag 

toen relatief laag was. Voor grootschalige 

projecten kiest de gemeente veelal voor 

tenders. Via het programma van eisen 

wordt gestuurd op beleidsdoelen. In 

sommige gevallen wijkt de gemeente 

Maastricht af van het uitgangspunt van 

tenders, wanneer er partijen zijn met 

relevante grondposities. De gemeente 

Maastricht is momenteel bezig met het 

actualiseren van haar beleid.  

Gemeentenaam: 

Helmond 

 

Gemeentegrootte: 

Middelgroot 

 

De losse kaveluitgifte in de 

gemeente Helmond geschiedt via 

loting.  

Het type koperselectie bij 

grootschalige projecten is incident-

gestuurd, daarbij hanteert de 

gemeente onder andere vormen van 

In het verleden heeft de gemeente 

Helmond bij de koperselectie van losse 

kaveluitgifte gewerkt met volgorde van 

inschrijving. Nu de vraag is toegenomen 

wordt gebruik gemaakt van een 

lotingssystematiek.  
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Primaire type 

koperselectie losse 

kaveluitgifte:  

Loting 

 

Primaire type 

koperselectie 

grootschalige projecten: 

Incident-gestuurd 

tenders, maar is er ook sprake van 

onderhandse uitgifte wanneer een 

partij veel grondposities heeft.  

Voor de selectie van kopers bij 

grootschalige projecten is een incident-

gestuurde methode van toepassing. De 

gemeente oriënteert zich op het vormen 

van een meer geformaliseerd beleid.  

Gemeentenaam: 

Hengelo 

 

Gemeentegrootte: 

Middelgroot 

 

Primaire type 

koperselectie losse 

kaveluitgifte: 

Loting 

 

Primaire type 

koperselectie 

grootschalige projecten: 

Selectie op basis van 

grondposities 

 

De gemeente Hengelo werkt bij 

voorkeur met losse kaveluitgifte en 

kiest relatief weinig voor 

grootschalige, projectmatige 

uitgifte. Bij specifieke woonwensen 

en daar waar de ontwikkelaar al 

grondposities heeft vindt realisatie 

plaats door ontwikkelaar. 

Bij de losse kaveluitgifte wordt 

gewerkt met een loting of in 

sommige gevallen volgorde van 

inschrijving. Bij uitgifte voor 

grootschalige projectontwikkeling, 

vindt selectie plaats op basis van 

grondposities.  

 

In Hengelo en omstreken zijn veel kleine 

aannemers en bouwbedrijven gevestigd, 

daarom is er een voorkeur voor losse 

kaveluitgifte. Daarnaast stelt de gemeente 

Hengelo dat bij losse kaveluitgifte een 

koper meer keuzevrijheid heeft. Ook kan 

een koper bouwkosten besparen wanneer 

zij (delen van) de bouw zelf kunnen doen.  

In het verleden werkte de gemeente 

Hengelo met volgorde van inschrijving 

bij de losse kaveluitgifte. Inschrijvers 

betaalden voor een positie op de lijst, 

maar aangezien er weinig kavels in 

uitgifte waren, is besloten dit systeem af 

te schaffen. Tegenwoordig wordt er 

gewerkt met een loting of volgorde van 

inschrijving. Vanwege de grote vraag 

wordt op dit moment met name gewerkt 

met loting. Bij grotere uitgiftes vindt 

selectie plaats op basis van grondposities 

aangezien er veel partijen zijn met 

relevante grondposities bij de 

uitleggebieden. 

Gemeentenaam: 

Woerden 

 

Gemeentegrootte: 

Middelgroot 

 

De losse kaveluitgifte in de 

gemeente Woerden geschiedt via 

loting en in zeer uitzonderlijke 

gevallen per opbod. 

In de gemeente Woerden zijn de 

gronden waarop project-

ontwikkeling mogelijk is, 

De keuze voor loting bij losse 

kaveluitgifte heeft te maken met de grote 

vraag. Er wordt vanuit financieel oogpunt 

gekozen voor opbod in gevallen dat er 

zeer gewilde kavels in de verkoop staan.  

Het longlist-shortlist-beleid dient 

eenieder een gelijke kans te bieden om 
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Primaire type 

koperselectie losse 

kaveluitgifte: 

Loting 

 

Primaire type 

koperselectie 

grootschalige projecten: 

Longlist-shortlist 

meervoudige selectie 

aangegeven in visies. Deze zijn 

openbaar en iedere 

projectontwikkelaar kan zich 

vervolgens inschrijven op 

ontwikkelposities in Woerden. De 

projectontwikkelaars worden 

daardoor direct op een longlist 

geplaatst. Vervolgens wordt voor 

iedere ontwikkeling in Woerden 

door een onafhankelijke 

selectiecommissie een shortlist 

samengesteld. De 

projectontwikkelaars die daarop 

geplaatst zijn, mogen een grondbod 

doen.  

mee te dingen naar de grond. Om 

onnodige transactiekosten te voorkomen 

wordt een shortlist samengesteld. De 

selectiecommissie is gedepolitiseerd en 

bestaat uit beleidsadviseurs en 

ambtenaren, ook nemen er onafhankelijke 

derden in plaats. Vervolgens besluit het 

college van B&W aan welke 

projectontwikkelaar zij de gronden wil 

verkopen.  

Gemeentenaam: 

Weststellingwerf 

 

Gemeentegrootte: 

Klein 

 

Primaire type 

koperselectie losse 

kaveluitgifte: 

Loting of volgorde van 

inschrijving 

 

Primaire type 

koperselectie 

grootschalige projecten: 

Loting of selectie op basis 

van plan 

 

 

De gemeente Weststellingwerf 

hanteert verschillende wijzen voor 

koperselectie. 

Afhankelijk van de marktsituatie 

past zij bij de losse kavelverkoop 

loting of volgorde van inschrijving 

toe. 

De gronden voor grootschalige 

projectontwikkeling worden veelal 

openbaar aangeboden. In sommige 

gevallen is er sprake van een 

meervoudige selectie, waarbij de 

gemeente Weststellingwerf de 

gronden aan bepaalde partijen 

aanbiedt. Zowel bij een openbare 

verkoop als meervoudige selectie, 

kunnen partijen zich inschrijven. 

Vervolgens vindt loting plaats. De 

gemeente Weststellingwerf past in 

sommige gevallen ook selectie op 

basis van plan toe.  

Voor losse kaveluitgifte geldt dat loting 

plaatsvindt bij veel vraag, bij kavels met 

minder vraag kiest de gemeente West-

stellingwerf voor volgorde van 

inschrijving.  

Het gemeentebestuur van West-

stellingwerf laat de wijze waarop kopers 

worden geselecteerd afhangen van het 

type gebied dat zij wil uitgeven, alsmede 

de marktsituatie op dat moment. Als zij 

bepaalde beleidsdoelen wil nastreven met 

een plan kiest zij eerder voor selectie op 

basis van plan dan loting. Een belangrijke 

reden om te kiezen voor meervoudige 

selectie en selectie op basis van plan is het 

stimuleren van de lokale werk-

gelegenheid.  
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Gemeentenaam: 

Oldambt 

 

Gemeentegrootte: 

Klein 

 

Primaire type 

koperselectie losse 

kaveluitgifte: 

Incident-gestuurd 

 

Primaire type 

koperselectie 

grootschalige projecten: 

Incident-gestuurd 

Het beleid van de gemeente 

Oldambt is incident-gestuurd. Per 

situatie wordt een passend type 

koperselectie gekozen. 

De gemeente Oldambt kiest met 

name voor volgorde van 

inschrijving bij de selectie van 

kopers voor gronden.  

De gemeente Oldambt wil in de 

toekomst wellicht meer sturing in de 

koperselectie aanbrengen door 

beleid vast te stellen. 

De gemeente Oldambt kiest voor een 

incident-gestuurd beleid. Per situatie 

beoordelen zij op welke manier zij de 

gronden het best kunnen uitgeven. Een 

belangrijk aspect dat bij de gronduitgifte 

wordt betrokken is de lokale 

werkgelegenheid.   

Momenteel heeft de gemeente Oldambt 

geen gronden meer beschikbaar voor 

uitgifte, in de toekomst wil de gemeente 

Oldambt wellicht beleid opstellen waarop 

zij de koperselectie kan baseren.  

Gemeentenaam: 

Brummen 

 

Gemeentegrootte: 

Klein 

 

Primaire type 

koperselectie losse 

kaveluitgifte: 

Incident-gestuurd 

 

Primaire type 

koperselectie 

grootschalige projecten: 

Incident-gestuurd 

De koperselectie in de gemeente 

Brummen is incident-gestuurd. Per 

situatie bekijkt het gemeentebestuur 

op welke manier zij het best een 

koper kan selecteren.  

Losse kaveluitgifte komt relatief 

weinig voor. Bij kaveluitgifte voor 

bedrijventerreinen wordt gekeken 

naar wat voor bedrijven behoefte is 

in de gemeente.  

Met betrekking tot projectmatige 

woningbouw, is de gemeente 

Brummen vaak afhankelijk van 

bestaande grondposities en 

contracten. 

In de toekomst is de gemeente 

Brummen van plan tendervormen, 

zoals een meervoudige selectie, toe 

te passen bij de gronduitgifte.   

De reden waarom het gemeentebestuur 

van Brummen selectief kan zijn met het 

verkopen van bedrijventerreinen heeft te 

maken met de aantrekkende markt. Een 

belangrijk beleidsdoel dat hiermee wordt 

nagestreefd is het bevorderen van lokale 

werkgelegenheid. 

De reden dat de gemeente Brummen bij 

de gronduitgifte afhankelijk is van 

posities en contracten uit het verleden, 

heeft te maken met grondposities die ooit 

gesaneerd zijn en wisselende plannen 

vanuit de provincie.  

De gemeente Brummen hoopt met 

tendervormen zoals een meervoudige 

selectie in de toekomst te kunnen sturen 

op verschillende beleidsdoelen zoals: 

Duurzaamheid, doelgroepenbeleid en 

financiën.  

  

5.3 Reflectie factoren expertinterviews 

Tijdens expertinterviews noemden de experts grootte van de gemeente en bevlogenheid van het individu 

als mogelijk belangrijkste factoren. Daarnaast benoemden zij dat de mate van groei van een gemeente, 

de huidige grondposities, de bestuurscultuur, maatschappelijke cultuur en de omvang van een project 
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mogelijk van invloed zijn. De factoren gemeentegrootte, groei van de gemeente, huidige grondposities, 

de bestuurscultuur en maatschappelijke cultuur zijn gevonden als evidente invloedsfactoren tijdens het 

onderzoek bij de cases. In 5.4 wordt daar verder op ingegaan. De eveneens door de experts genoemde 

mogelijke invloedsfactoren: Bevlogenheid van het individu en omvang van het project, zijn minder 

evident teruggevonden tijdens de interviews. Daar wordt eerst kort op gereflecteerd.  

De bevlogenheid van het individu is een factor die gedurende de case-interviews minder duidelijk naar 

voren kwam dan de andere factoren. Aan de hand van de gevoerde interviews kan moeilijk worden 

geconcludeerd dat de omgang met gronduitgifte door één, al dan niet bevlogen, gemeentejurist of 

wethouder wordt gevormd. De omgang met gronduitgifte lijkt met name gestructureerd door 

verschillende formele en informele instituties, die vanuit historisch of regionaal perspectief zijn gegroeid 

of zijn ontstaan uit algemene beleidsopvattingen. Dit blijkt onder meer uit de controleregels van het 

IAD-raamwerk in appendix 6. Slechts bij één van de onderzochte gemeentes lag de 

verantwoordelijkheid voor de koperselectie en de verkoopbevoegdheid gemandateerd bij één enkele 

persoon. Bij veruit de meeste gemeentes ligt de verkoopbevoegdheid bij het college van B&W en dit 

orgaan wordt bij de koperselectie geadviseerd door verschillende organen zoals het ambtelijk apparaat, 

de gemeenteraad, selectiecommissies en wijkraden. In dergelijke gevallen is het onwaarschijnlijk dat de 

bevlogenheid van het individu een zeer bepalende invloed op de gronduitgifte heeft.  

De omvang van het project is eveneens een mogelijke invloedsfactor, die niet evident is gebleken uit de 

gevonden informatie. Hoewel de gemeentemedewerkers aangeven dat gronden met een zeer minimale 

omvang, zoals snippergroen, veelal onderhands worden uitgegeven, is er bij projecten met enige omvang 

geen trend te ontdekken. In de interviews met gemeentemedewerkers is gevonden dat voor de meest 

omvangrijke projecten geldt dat deze zowel één-op-één-, alsook via een tender worden uitgegeven. Ook 

bij kleinere projecten is dit het geval. De omvang van het project lijkt daarom geen invloed op het type 

gronduitgifte te hebben. Factoren, welke wél van invloed zijn op de manier waarop gemeentebesturen 

omgaan met zuivere gronduitgifte worden uiteengezet in 5.4.  

 

5.4 Reflectie data en invloedsfactoren 

Binnen de gemeentelijke praktijk wordt de term zuivere gronduitgifte niet alom gebruikt. Uit de 

interviews met de gemeentemedewerkers bleek desalniettemin dat zuivere gronduitgifte zeer veel 

voorkomt. Vrijwel alle gemeentemedewerkers gaven aan dat de meeste gronduitgiftes in de 

gemeentelijke praktijk zuiver zijn. Slechts een klein aantal gronduitgiftes is volgens hen aan te merken 

als een overheidsopdracht.  

Vanuit de gevonden informatie zijn drie belangrijke factoren te onderscheiden, die van invloed zijn op 

de manier waarop een gemeentebestuur omgaat met zuivere gronduitgifte, te weten: Grootte van de 

gemeente, marktsituatie en regio- en cultuurspecifieke factoren. In 5.4.1 tot en met 5.4.3 zullen deze 

factoren worden besproken aan de hand van quotes van de geïnterviewden. Omdat de gevolgen van het 
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arrest van de Hoge Raad nog niet volledig duidelijk zijn en deze uitspraak mogelijk ook in lopende 

zaken effect kan hebben (Hebly in Klumpenaar, 2021), worden de namen van de gemeentes enkel 

genoemd wanneer dit van belang is voor de interpretatie van de quote en wanneer dit in geen enkel geval 

schade kan toebrengen aan de gemeente.  

 

5.4.1 Grootte van gemeentes 

Een belangrijke invloedsfactor van het type koperselectie bij gronduitgifte is de grootte van een 

gemeente. De te herkennen tendens is: Des te groter de gemeente, des te meer geformaliseerd is het 

beleid en des te groter de kans dat de gronduitgifte een vorm van een tender aanneemt.  

 
Kleine gemeente 

Het beleid van de drie kleine gemeentes laat zich het best beschrijven als incident-gestuurd. Dit bleek 

uit de interviews, maar is ook te herkennen in het geschreven beleid. Slechts één van de drie onderzochte, 

kleine gemeentes bespreekt de verschillende soorten koperselecties in haar beleid. Daarbij wordt echter 

niet aangegeven welk type koperselectie de voorkeur geniet. De gemeentemedewerkers van kleine 

gemeentes geven aan dat zij veelal per situatie bepalen op welke manier zij een kopende partij selecteren. 

Ook wanneer zij een koper selecteren op basis van een plan, wordt situationeel bekeken waaraan de 

gemeente behoefte heeft. Deze criteria zijn zelden vastgelegd. Uit de interviews bleek echter dat voor 

alle onderzochte, kleine gemeentes werkgelegenheid vrijwel altijd een belangrijk criterium is bij de 

selectie van een koper. Op de vraag hoe kopers worden geselecteerd antwoordde de medewerker van 

een kleine gemeente als volgt:  

“Dat verloopt eigenlijk heel organisch. Wij kijken naar wat er zich voordoet en wie er zich 

aanbiedt. Dan kijken we hoe een gebied zich idealiter ontwikkelt en kiezen wij een koper 

waarvan we denken: ‘Die kant willen we op’.” 

 

Daarnaast stellen de gemeentemedewerkers van de kleine gemeentes dat de incident-gestuurde 

benadering hen de meeste vrijheid geeft. Zij stellen bovendien dat zij daardoor in kunnen spelen op de 

behoeftes van gemeente-inwoners. De volgende citaten laten dat zien:  

“De vraag is of beleid dusdanig compleet kan zijn dat alle dingen die je wil stimuleren daarin 

aan bod komen. […] Je moet wel die vrijheid hebben om per keer te beslissen wat het beste is. 

En ik vind: Dat moet ook kunnen, beleid is richtinggevend, maar als er iets langs komt wat je 

nog liever wil, dan moet daar ruimte voor zijn. In het kader van verantwoording is dat natuurlijk 

lastiger.” 

 

“Je ziet: Wij zijn een lokale gemeente en dan is de gang naar de politiek en het bestuur snel  

gemaakt. Je kunt bellen en een week later heb je een wethouder aan tafel.”  
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Daarbij geeft een medewerker van een kleine gemeente aan dat één-op-één-uitgifte ook goed mogelijk 

is. In het interview is daar het volgende over gezegd:  

“Zij [grote grondkopende partij] benaderden ons op het moment dat er nog geen één kavel was 

verkocht. Het was eigenlijk nog niet eens bekend, we hadden nog geen wachtlijst. Zij hebben 

toen in één keer het hele terrein kunnen kopen.”  

 

Middelgrote gemeente 

Bij middelgrote gemeentes is het beeld wisselend. Niet ieder gemeentebestuur heeft in de beleidsnota’s 

de koperselectie toegelicht, wel bleken zij in alle gevallen informeel beleid te hebben dat minder 

incident-gestuurd van aard is dan bij kleine gemeentes. De gronden worden hier vrij systematisch 

openbaar aangeboden en in de basis is één-op-één-uitgifte van omvangrijke gronden uitgesloten.   

 
Grote gemeente 
Alle onderzochte grote gemeentes hebben tenders als uitgangspunt voor de gronduitgifte. Daarnaast is 

het beleid bij alle drie de gemeentes geformaliseerd in de vorm van beleidsdocumenten, besluiten en 

informatiesites. Op de vraag wat het belang is dat met een tender wordt gediend, reageerde een 

medewerker van een grote gemeente als volgt:  

“Natuurlijk dat iedereen gelijke kansen krijgt, je wil niet alleen de grote partijen aantrekken, 

maar ook de kleinere partijen. Transparantie is ook erg belangrijk. Dat gewoon iedereen weet 

op welke manier zij de specifieke grond kunnen verkrijgen.” 

 

Over één-op-één-verkoop zei een gemeentemedewerker van een grote gemeente het volgende:  

“Het uitgangspunt is altijd een tender, in sommige gevallen kan hier enigszins van af worden 

geweken. Aan grootschalige één-op-één-grondverkoop werken wij sowieso niet mee.”  

 

Hoewel het uitgeven van gronden via een tender bij de drie grote gemeentes het uitgangspunt is, geven 

ook twee van drie aan dat een tender wellicht niet altijd de beste manier is om een koper te selecteren. 

Een gemeentemedewerker van een grote gemeente geeft daarom aan dat gemotiveerd afwijken van het 

uitgangspunt van de tender ook mogelijk is. Hierbij werd het volgende gesteld: 

“Dat is een moeilijke strijd, want een tender kost heel veel tijd en geld. Soms willen we ook 

gewoon een selectie maken richting een aantal partijen.” 

 

5.4.2 Marksituatie 

Een tweede belangrijke factor die het type koperselectie beïnvloedt, is de marktsituatie. Deze 

invloedsfactor is eveneens door de experts genoemd. Zij stelden namelijk dat gemeentelijke groei 

mogelijk van invloed is op de manier waarop gemeentebesturen omgaan met zuivere gronduitgifte. In 

de praktijk is dit gebleken. Vrijwel alle gemeentemedewerkers gaven aan dat de manier van het 



  Rijksuniversiteit Groningen | Masterscriptie Real Estate Studies | Lara Ann van Burgsteden 

 
 

  39 

selecteren van een koper is gewijzigd na toename in vraag voor grond en woningen. Hierbij is de 

tendens: Als de vraag naar een grond groot is, is het aannemelijker dat het gemeentebestuur een 

tendervorm of loting hanteert. Alle gemeentemedewerkers die ervaring hebben met de 

koperselectievorm volgorde van inschrijving gaven aan deze vorm niet langer te gebruiken op het 

moment dat de vraag naar grond groot is. Deze vorm is volgens de gemeentemedewerkers beter 

toepasbaar wanneer de vraag laag is. De volgende quotes zijn daarvoor typerend: 

“Op dit moment is het zo dat voor één kavel meerdere gegadigden zich melden. Dus op dit 

moment als er iets in uitgifte komt, dan zeggen wij ook: Dit wordt een lotingsprocedure. […] 

Een ander dorp, daar waren de gronden minder populair dus dat heeft een hele tijd open 

gestaan en dan deden we gewoon volgorde van binnenkomst. Het is dus altijd de afweging van: 

Hoe is de markt op dit moment?” 

 

“Wie het eerst komt, wie het eerst maalt zeg maar. Dat werkt, op het moment dat de markt niet 

helemaal overspannen is, dan werkt dat heel goed. Maar tegenwoordig hebben we voor iedere 

kavel zo veel geïnteresseerden, dat zou ook niet meer handig zijn het zo te doen.”  

 

Enkele gemeentemedewerkers geven bovendien aan dat bij een markt met zeer veel vraag een tender de 

meest logische optie is. De volgende quotes zeggen daar iets over: 

“Wij hebben te weinig gronden, we hebben meer vraag dan aanbod en als je dan op een eerlijke 

manier wil verkopen dan moet je dat in ieder geval openbaar en transparant doen met 

bijvoorbeeld een tender.” 

 

“Als wij volgend jaar ergens 200 woningen kunnen bouwen, dan raken we die wel kwijt. […] 

dan is die optie van tenderen naar mijn idee ook veel makkelijker, omdat er gewoon schaarste 

is. Dat is de beste manier om op grote schaal, eerlijk je gronden te verkopen, denk ik dan.”  

  

5.4.3 Regio- en cultuurspecifieke factoren 

Daarnaast is een belangrijke invloed op de manier waarop gemeentebesturen omgaan met zuivere 

gronduitgifte te verklaren aan de hand van regio- en cultuurspecifieke factoren. De experts noemden 

deze invloedsfactoren reeds als mogelijke determinanten en dit kwam vervolgens duidelijk naar voren 

tijdens de case-interviews. Een evidente regio-specifieke factor is de mate waarin gemeentebesturen bij 

ontwikkelgebieden te maken hebben met partijen met relevante grondposities en contracten die zij in 

het verleden hebben afgesloten. Vrijwel alle gemeentemedewerkers noemden grondposities als 

belangrijke determinant bij de koperselectie. Ook gemeentemedewerkers die bij hun gemeente een 

tender als uitgangspunt hebben, gaven aan gemotiveerd af te wijken van dit uitgangspunt als 

grondposities van bepaalde partijen hen daartoe dwingen. De volgende quotes zijn typerend:  
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“Als partijen een grote positie hebben, dan heb je eigenlijk geen selectie, dan onderhandel je 

meer over de grondprijs en de voorwaarden.”  

 

“Die [een partij met grondposities] heeft gewoon speculatief grond gekocht. […] En op het 

moment dat wij onze gronden voor woningbouw wilden gebruiken, waren we wel echt met 

handen en voeten gebonden aan die speculanten die her en der die omliggende gronden 

opgekocht hadden.” 

 

Daarnaast kunnen cultuurspecifieke factoren bepalen op welke wijze er grond wordt uitgegeven. In 

Twente zijn veel aannemers gevestigd en daarom geeft de gemeente Hengelo zo veel mogelijk gronden 

uit als losse kavels. De volgende quote is afkomstig van een gemeentemedewerker van de gemeente 

Hengelo:  

“Ik denk van oorsprong, er zitten heel veel aannemers bij ons, heel veel kleine ook. […] Hengelo 

heeft vanuit historie dus wel zoiets van grond zelf verkopen als gemeente rechtstreeks aan de 

particulier. […] Het heeft ook veel voordelen: Wij vinden het belangrijk dat de koper zelf mag 

bepalen wat ie bouwt. Wij vinden de kwaliteit van de wijk ook mooier met een grote diversiteit 

aan huizen. Ook collectief met een groepje een rijtje bouwen is toch een ander rijtje dan 

wanneer de aannemer er iets neer zet.” 

 

De bestuurscultuur is daarnaast ook van invloed. In een meerderheid van de onderzochte gemeentes is 

uitgifte in volle eigendom het meest gebruikelijk. In Amsterdam worden echter veel gronden uitgegeven 

in erfpacht. Het voordeel van uitgeven in erfpacht in plaats van in volle eigendom is tweeledig, namelijk: 

De gemeente kan inkomsten blijven verwerven en het gemeentebestuur houdt een privaatrechtelijk 

sturingsmiddel (Rozendaal, 2020). De gemeentemedewerker van de gemeente Amsterdam zegt daar het 

volgende over:  

“Door de erfpacht heeft de gemeente gewoon een krachtig middel om te sturen. Je houdt dan 

nog steeds een beetje grip op de stad, bijvoorbeeld bij transformaties.” 

 

Daarnaast valt op dat de grotere gemeentes een geformaliseerde bestuurscultuur hebben. Dit leidt tot 

een meer geformaliseerd beleid met betrekking tot de gronduitgifte, terug te vinden in de vele nota’s en 

beleidstukken. Aan de andere kant gaven de gemeentemedewerkers van de kleinere gemeentes aan dat 

zij een informele bestuurscultuur hebben, waarbij het bestuur in contact staat met de gemeente-inwoners. 

“Uiteindelijk is ook gronduitgifte iets dat je doet voor de gemeente als geheel. Het is dan ook 

niet gek dat je in contact staat met de inwoners en als zij met een plan komen dat je daarnaar 

luistert en dat je dan de keuzes in zekere zin laat beïnvloeden.”  
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5.5 Ervaringen zuivere gronduitgifte 

De gemeentemedewerkers van alle onderzochte gemeentes gaven aan geen grote problemen te ervaren 

met het gevoerde beleid op het gebied van zuivere gronduitgifte. Kleine verbeterpunten werden 

gevonden in het vragen van inschrijfgeld bij een loting, een betere evaluatiemethodiek en het beter 

vastleggen van de beleidsdoelen van gronduitgifte. 

Gedurende de periode waarin de interviews plaatsvonden deed de Hoge Raad echter uitspraak in de zaak 

Didam, waaruit bleek dat een overheid gelijke kansen moet bieden aan potentiële gegadigden bij zuivere 

gronduitgifte. Deze nieuwe uitspraak creëerde een schokgolf binnen de grondmarkt (Brakenhof, 2021; 

Klumpenaar, 2021).  De Hoge Raad wijst in deze uitspraak naar het gelijkheidsbeginsel en art. 3:14 BW, 

dat stelt dat in het privaatrecht uitgeoefende bevoegdheden niet in strijd mogen zijn met geschreven en 

ongeschreven regels van publiekrecht. Het gelijkheidsbeginsel is derhalve ook van toepassing op het 

privaatrechtelijk handelen van gemeentebesturen bij gronduitgifte.31 De nieuwe praktijk lijkt eruit te 

bestaan dat een gemeentebestuur die bij de verkoop van haar gronden en gebouwen verwacht, of 

redelijkerwijs kan verwachten, dat er meerdere private partijen geïnteresseerd zouden kunnen zijn, zij 

deze partijen ruimte moet bieden om mee te dingen in een selectieprocedure met objectieve, toetsbare 

en redelijke criteria (Brakenhof, 2021).32 De gemeentemedewerkers reflecteerden op deze uitspraak en 

de mogelijke gevolgen. Daarbij was er onder meer kritiek op de mogelijke vertraging die gronduitgiftes 

eventueel kunnen oplopen, het verlies van de mogelijkheid om één-op-één te contracteren en de idee dat 

door de uitspraak het lastiger wordt om gemeentelijke doelen na te streven. De volgende citaten zeggen 

daar wat over:  

“Soms is er gewoon een hele duidelijke voorkeur voor één partij bijvoorbeeld omdat die al veel 

gronden heeft in dat gebied van de ontwikkeling. Dan zou je voor andere partijen alleen voor 

de vorm een selectie houden, terwijl zij nauwelijks kans hebben om te winnen.” 

 

“Wat ik denk is dat het de juristen gewoon veel werk gaat bezorgen en in sommige gevallen zal 

je dan een soort schijnselecties hebben. Ik weet niet of het dan uiteindelijk beter is. 

Vriendjespolitiek dat moet ervan af, maar dat is al wel redelijk geborgd.” 

 

“Ik denk dat het ons alleen maar meer werk en tijd gaat kosten. De procedures zijn nu al 

stroperig en dit helpt natuurlijk niet.” 

 

In hoeverre de zorgen van de gemeentemedewerkers met betrekking tot de gevolgen van de uitspraak 

terecht zijn, moet nog blijken. Zo wordt in rechtsoverweging 3.1.6 een uitzonderingssituatie benoemd, 

 
31 Hoge Raad 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 r.o. 3.1.4 e.v.  
32 Hoge Raad 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 r.o. 3.1.4 e.v.  
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die stelt dat in sommige gevallen de openbare selectieprocedure niet gevolgd hoeft te worden. Dit is zo 

in gevallen waarbij bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen op grond van 

objectieve, toetsbare en redelijke criteria dat er slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor 

de aankoop.33 Of bestaande grondposities aangemerkt kunnen worden als een dergelijk objectief, 

toetsbaar en redelijk criterium waarvan op basis een gemeentelijke overheid kan beslissen één-op-één 

te contracteren, is nog onduidelijk. Wellicht zal het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, waarnaar terug is 

verwezen, daar verder op in gaan.34 In ieder geval moet een gemeentebestuur de keuze om één-op-één 

te contracteren eveneens openbaar bekend maken en motiveren. Tevens kan door op de juiste manier 

criteria in te zetten in de selectieprocedure nog altijd gestuurd worden op gemeentelijke doelen.  

Bovendien, zijn er gemeentes met beleid dat reeds in overeenstemming is met de nieuwe praktijk die de 

Hoge Raad voorschrijft. De gemeentemedewerkers van dergelijke gemeentes geven aan weinig moeite 

te hebben met de uitspraak van de Hoge Raad. De volgende citaten zeggen daar iets over:  

“Als je op een eerlijke manier wil verkopen dan moet je dat altijd openbaar en transparant 

doen. Transparant over wat je verkoopt, maar ook hoe je wilt verkopen en welke criteria er dan 

gelden.” 

 

“Iedereen wil wel een grondpositie hebben, maar we gaan geen partijen voortrekken door ze 

het één-op-één te gunnen. […] je moet iedereen gewoon gelijke kansen geven. Dat kan het beste 

door een transparante, openbare tender uit te schrijven.”  

 

5.6 Economische overwegingen gemeentes 

In tegenstelling tot onderzoek van de VNG (2018) voeren alle onderzochte gemeentes een openbaar 

grondprijsbeleid. De grondprijzen van de gemeentes zijn veelal vastgesteld in beleid. Deze prijzen 

worden regelmatig herzien en vaak zijn er clausules opgenomen voor gemotiveerde afwijking om zo 

marktconformiteit te garanderen en staatssteun te voorkomen. Naast de vastgestelde grondprijzen, zijn 

er andere aspecten van belang bij de economische en financiële overwegingen van het gemeentelijke 

grondbeleid. In 2.6 is aan de hand van wetenschappelijke literatuur uiteengezet welke economische en 

financiële gevolgen een aanbesteding heeft. Hoewel er bij gronduitgifte geen sprake is van een 

aanbesteding en dat ook nadrukkelijk niet het geval is na de uitspraak van de Hoge Raad, schrijft de 

Hoge Raad wel een procedure voor die beoogt dat geïnteresseerde marktpartijen een gelijke kans krijgen 

om mee te dingen naar de koop van de grond. Het ligt voor de hand te stellen dat een dergelijke procedure 

vergelijkbare economische effecten zal hebben als een aanbesteding. 

 
33 Hoge Raad 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778, r.o. 3.1.6 
34 Hoge Raad 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778, r.o. 4 
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De gemeentemedewerkers lieten zich uit over de economische overwegingen die binnen hun gemeente 

spelen bij gronduitgifte. Aan de gemeentemedewerkers is gevraagd of zij de economische effecten van 

een tenderprocedure bij gronduitgifte meenemen in hun afweging om te kiezen voor een bepaald type 

koperselectie. De reacties daarop waren wisselend. Duidelijk wordt in ieder geval dat momenteel 

economische afwegingen nog geen zeer bepalende rol spelen bij de keuze voor het type koperselectie. 

De volgende citaten zeggen daar iets over: 

“Wij willen natuurlijk een sluitende grondexploitatie, dus dat de grond die je uitgeeft ook weer 

geld in het laatje brengt. Die grond heeft ons namelijk ook geld gekost. Daar zijn natuurlijk 

strategieën voor maar ik vraag me af of een andere koperselectie daarvan op invloed zal zijn.” 

 

“Ik weet niet of dat een effect zal hebben. Als je weet dat er veel vraag is naar een locatie dan 

zouden wij die sowieso niet onderhands verkopen en daarbij, als je een tender uitschrijft dan is 

ons beoordelingcriterium ook vaak beste plan en niet hoogste bieder.”  

 

Desalniettemin erkennen de gemeentemedewerkers wel de financiële gevolgen van bepaalde type 

koperselecties. Zo geven meerdere gemeentemedewerkers aan dat zij het faciliteren van een tender 

prijzig vinden.  

“Enerzijds hebben we gewoon simpele verkopen en anderzijds hebben we ook tenders voor 

ontwikkellocaties. Daar worstelen wij wel eens mee, want zo een tender kost heel veel tijd en 

geld.”  

 

Naast de baten van de concurrerende werking alsmede de eventuele hogere kosten van een tender, 

erkennen vier gemeentemedewerkers een ander belangrijk economisch aspect van gronduitgifte, te 

weten: Werkgelegenheid. Vier gemeentemedewerkers geven aan dat zij werkgelegenheid hanteren als 

een belangrijk criterium om te bepalen aan wie zij de gronden verkopen.  

 

5.7 Beantwoording deelvragen 

De resultaten van het beleidsonderzoek en de interviews maken het mogelijk om de derde en vierde 

deelvraag te beantwoorden.  

 

 Beantwoording deelvraag 3 

De deelvraag die in dit hoofdstuk getracht is te beantwoorden is deelvraag 3: Hoe komen gemeentelijke 

zuivere gronduitgiftes tot stand en hoe zijn verschillen in beleid tussen gemeentes te verklaren? 

Recapitulerend: Het ingevulde IAD-raamwerk in appendix 6 geeft een duidelijk beeld van hoe een 

zuivere gronduitgifte tot stand komt en welke instituties daarop van invloed zijn. Kortgezegd kan men 

stellen dat een gemeentelijke gronduitgifte tot stand komt na het initiatief van ofwel de gemeentelijke 



  Rijksuniversiteit Groningen | Masterscriptie Real Estate Studies | Lara Ann van Burgsteden 

 
 

  44 

overheid, ofwel een marktpartij of natuurlijk persoon. Vervolgens vindt er koperselectie plaats, de 

verschillende vormen die dit onderzoek kan onderscheiden, zijn: Tender, meervoudige selectie, loting, 

volgorde van inschrijving, en 1-op-1 onderhandse uitgifte. Deze koperselectie kan op verschillende 

formele en informele wijzen worden beïnvloed.  

De verschillen in beleid tussen de onderzochte gemeentes zijn te verklaren aan de hand van drie grote 

invloedsfactoren: Grootte van de gemeente, marktsituatie, en regio- en cultuurspecifieke factoren. 

Daarbij geldt dat in grotere gemeentes eerder tendervormen worden gekozen bij de uitgifte dan bij kleine 

gemeentes. Het beleid in grote gemeentes is vaak ook meer geformaliseerd. In kleine gemeentes bezigen 

gemeentelijke overheden een meer incident-gestuurd beleid en zijn loting, volgorde van inschrijving en, 

één-op-één uitgifte meer aan de orde. Met het oog op de recente uitspraak van de Hoge Raad, het feit 

dat via tenders op bepaalde beleidsdoelen kan worden gestuurd, en de aantrekkende markt in de kleine 

gemeentes, bewegen de gemeentebesturen van kleine gemeentes ook toe naar meer tenderachtige 

vormen bij de zuivere gronduitgifte.  

De invloed van de marktsituatie houdt in dat bij gronden waarnaar een grote vraag bestaat, gemeentes 

eerder neigen naar een tendervorm of een loting. Bij gronden waarbij de vraag klein is, hanteren 

gemeentes vaker volgorde van inschrijving.  

De regio- en cultuurspecifieke factoren zijn terug te vinden in het feit dat het grondbeleid van 

gemeentelijke overheden veelal bestaat uit een historisch gegroeid beleid en ingesteld is op regio-

specifieke kenmerken. Een voorbeeld van regio-specifiek kenmerk zijn de grondposities van 

ontwikkelaars bij ontwikkelgebieden. Voorbeelden van cultuurspecifieke kenmerken zijn de cultuur van 

losse kaveluitgifte in Twente en de informele bestuurscultuur in kleinere gemeentes. 

 

Beantwoording deelvraag 4 

De deelvraag die in dit hoofdstuk getracht is te beantwoorden is deelvraag 4: Doen zich problemen voor 

bij zuivere gronduitgifte en zo ja, welke zijn dat en zijn die oplosbaar of te voorkomen?  

Recapitulerend: De onderzochte gemeentes ervaren geen grote problemen bij het gevoerde grondbeleid. 

Wel konden vrijwel alle gemeentemedewerkers kleine verbeterpunten opnoemen, echter zijn deze meer 

facilitair van aard dan dat zij de vorm van de gronduitgifte willen veranderen. Gemeentemedewerkers 

van gemeentes met relatief weinig geformaliseerd beleid geven aan het beleid in zekere mate meer te 

willen formaliseren. Zij zien echter geen heil in volledige formalisatie, aangezien zij gronduitgifte 

ervaren als een organisch proces, waarbij onmogelijk alles in beleid kan worden vastgelegd. 

Daarnaast erkennen gemeentemedewerkers dat de uitspraak van de Hoge Raad voor eventuele 

problemen kan zorgen met het huidige beleid. In deze uitspraak stelt de Hoge Raad dat op basis van art. 

3:14 BW geldt dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur doorwerken in al het privaatrechtelijk 



  Rijksuniversiteit Groningen | Masterscriptie Real Estate Studies | Lara Ann van Burgsteden 

 
 

  45 

handelen van overheden.35 Dit houdt in dat overheden potentieel geïnteresseerden een gelijke kans 

moeten bieden om mee te dingen naar de koop van grond. Gemeentelijke overheden dienen voor de 

verkoop van gronden een openbare procedure in te richten waarin kopers worden geselecteerd op basis 

van objectieve, toetsbare en redelijke criteria.36 Dit betekent tevens dat onderhandse één-op-één 

gronduitgifte niet langer mogelijk is zonder voorafgaande bekendmaking en motivering. Verschillende 

gemeentemedewerkers benoemen mogelijke problemen die de uitspraak van de Hoge Raad teweeg kan 

brengen. Zo gaven vrijwel alle gemeentemedewerkers aan in gevallen één-op-één partijen te selecteren. 

Enkele gemeentebesturen doen dit relatief vaak, in andere gemeentes komt dit uitzonderlijk voor in 

gevallen wanneer een procedure om eventuele andere potentiële kopers een gelijke kans te bieden, geen 

ander resultaat zou opleveren. Hierbij kan gedacht worden aan een partij met relevante grondposities. 

Of een dergelijke situatie onder de uitzonderingsmogelijkheid van rechtsoverweging 3.1.6 valt is nog 

onduidelijk.37 Daarnaast geven gemeentemedewerkers aan dat door de verplichting om partijen gelijke 

kansen te bieden, het gelijkheidsbeginsel prevaleert boven gemeentelijke beleidsdoelen. Dit hoeft niet 

het geval te zijn wanneer deze beleidsdoelen gevat kunnen worden in objectieve, toetsbare en redelijke 

criteria. Het laatste, veelgehoorde commentaar is de langere looptijd van een openbare procedure 

teneinde het bieden van gelijke kansen aan marktpartijen.  

  

 
35 Hoge Raad 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778, r.o. 2.1 
36 Hoge Raad 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 r.o. 3.1.4 e.v. 
37 Hoge Raad 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 r.o. 3.1.6 
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Hoofdstuk 6: Conclusie  

 

6.1 Conclusie 

In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag, te weten: Hoe gaan 

gemeentebesturen om met zuivere gronduitgifte en welke factoren zijn daarop van invloed? 

Allereerst zal de juridische status van zuivere gronduitgifte kort worden besproken in 6.2. Daarna wordt 

de juridische status van gronduitgifte gekoppeld aan de praktijk in 6.3. De economische aspecten van 

zuivere gronduitgifte worden behandeld in 6.4. De invloedsfactoren worden benoemd in 6.5 en hieruit 

volgt een hypothese met betrekking tot de factoren die van invloed zijn op zuivere gronduitgifte.  

 

6.2 Juridische status zuivere gronduitgifte 

Bij zuivere gronduitgifte is er geen sprake van een overheidsopdracht en om die reden was lange tijd de 

interpretatie van zuivere gronduitgifte zo dat een overheid vrij is om een manier te kiezen om een koper 

te selecteren. Overheden hoefden zich enkel te conformeren aan de regels met betrekking tot staatssteun 

teneinde de garantie dat er een marktconforme prijs wordt betaald. Tegenstanders van de opvatting dat 

een overheid bij zuivere gronduitgifte vrij kan contracteren, betoogden met een beroep op het 

gelijkheidsbeginsel en de doorwerking van de abbb in het privaatrechtelijke handelen van overheden, 

dat die volledige contractsvrijheid bij zuivere gronduitgifte niet bestaat. Zij stellen dat overheden bij de 

verkoop van gronden alle potentieel geïnteresseerden een gelijke kans moeten bieden. Uiteindelijk heeft 

de Hoge Raad met haar uitspraak in de zaak Didam op 26 november 2021 deze rechtsopvatting 

bevestigd. Kortgezegd luidt de beslissing van de Hoge Raad dat een overheid in de basis gelegenheid 

moet bieden aan potentiële gegadigden om mee te dingen in een selectieprocedure aan de hand van 

objectieve toetsbare en redelijke criteria. Informatie over deze procedure moet vooraf bekend worden 

gemaakt. Als de rechtsopvatting van de Hoge Raad nauwgezet wordt geïnterpreteerd, zal dit een groot 

keerpunt betekenen voor de Nederlandse gronduitgiftepraktijk.  

 

6.3 Praktijk juridische status zuivere gronduitgifte 

Met betrekking tot de praktijk van zuivere gronduitgifte was nog weinig wetenschappelijke interpretatie 

voorhanden. Op basis van dit onderzoek is te concluderen dat veel van de gemeentelijke overheden met 

hun gronduitgiftebeleid nog niet voldoen aan de gestelde eisen in de uitspraak van de Hoge Raad. 

Gemeentemedewerkers zijn derhalve kritisch op de uitspraak van de Hoge Raad. Een veel genoemd 

kritiekpunt is dat gemeentelijke overheden door bestaande grondposities soms niet anders kunnen dan 

één-op-één contracteren. In de uitspraak spreekt de Hoge Raad echter van een uitzonderingssituatie 

waarin een openbare selectieprocedure niet gevolgd dient te worden. De voorgeschreven openbare 

selectieprocedure is namelijk niet verplicht indien bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden 

aangenomen op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria dat er slechts één serieuze gegadigde 
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in aanmerking komt voor de aankoop.38 De overheid moet in dergelijke gevallen het voornemen tot 

verkoop wel bekend maken en motiveren. Of een partij met veel grondposities in het ontwikkelgebied, 

onder deze uitzonderingsregel valt, is momenteel nog onduidelijk. Nieuwe rechtspraak zal dit moeten 

uitwijzen. 

 

6.4 Economische aspecten zuivere gronduitgifte 

Ook met betrekking tot het gebrek aan academische economische implicaties die gelden bij zuivere 

gronduitgifte, geeft dit onderzoek duidelijkheid. Verschillende wetenschappers benadrukken het belang 

van aanbestedingen bij overheidsopdrachten. Zij stellen dat aanbestedingen een positief effect hebben 

op de waarde van geld aangezien het concurrentie in de hand werkt. Vanuit dat oogpunt wordt gesteld 

dat er zo min mogelijk toetredingscriteria dienen te gelden voor deelname aan een aanbesteding. Aan de 

andere kant stellen wetenschappers dat marktpartijen transactiekosten maken voor de deelname aan een 

tender en dat enige vorm van toetredingsvereisten goed zijn om onnodige transactiekosten te 

voorkomen. Voor gronduitgifte is dit niet anders. Wanneer meer marktpartijen meedingen naar de koop 

van een grond zal de concurrentie toenemen en de maatschappelijke waarde van geld positief beïnvloed 

worden. Veel bieders op een stuk grond kunnen in deze situatie echter eveneens leiden tot onnodige 

transactiekosten. In het onderzoek bleek dat economische overwegingen een rol spelen binnen de 

gronduitgiftepraktijk van gemeentelijke overheden. Het is echter de vraag of de uitspraak van de Hoge 

Raad effect zal hebben op de gemeentelijke balansen aangezien gemeentebesturen veelal goed op de 

hoogte zijn van de vraag naar hun gronden. Gewilde grond wordt derhalve zelden één-op-één verkocht, 

maar vaker in een procedure waarin meerdere potentiële kopers een kans worden geboden. Aan de 

andere kant stellen gemeentemedewerkers dat een openbare procedure voor de verkoop van grond in 

sommige gevallen niet zal leiden naar een andere koper dan bij één-op-één-verkoop. Zij benadrukken 

daarnaast dat deze onnodige openbare procedures meer kosten met zich meebrengen dan een één-op-

één-verkoop. De economische en financiële gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad zijn kortom 

onderwerp van twist tussen de theoretische wetenschappelijke bronnen en de huidige praktijk.  

 

6.5 Invloedsfactoren zuivere gronduitgifte 

De instituties die de actiesituatie van gronduitgifte beïnvloeden zijn goed te vangen in het IAD-

raamwerk van Ostrom in appendix 6. Dit raamwerk maakt duidelijk dat gronduitgifte gestructureerd 

wordt door verschillende formele en informele instituties. Door het IAD-raamwerk te gebruiken, kan 

geconcludeerd worden dat hoewel er een grote verscheidenheid bestaat in typen gronduitgiftes, 

koperselecties en manieren waarop gemeentelijke overheden daarmee omgaan, er veel gelijkenis is in 

de instituties die de gronduitgiftes structureren. Allereerst zijn er twee grote categorieën van 

 
38 Hoge Raad 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778, r.o. 3.1.6 
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gronduitgifte te herkennen, namelijk: Losse kaveluitgifte en grootschalige uitgifte ten behoeve van een 

projectontwikkeling. Bij de eerste categorie, losse kaveluitgifte, worden: Loting, volgorde van 

inschrijving en verkoop op basis van opbod als manieren van koperselectie gehanteerd. Voor de tweede 

categorie worden in ieder geval: Tender, meervoudige selectie, loting, volgorde van binnenkomst en 

één-op-één-verkoop als de manieren van koperselectie onderscheiden. Sommige gemeentelijke 

overheden hebben geformaliseerd beleid met betrekking tot zuivere gronduitgifte, andere gemeentelijke 

overheden hanteren een situationele aanpak bij zuivere gronduitgifte. De manier van omgang met 

zuivere gronduitgifte wordt op grond van de resultaten van dit onderzoek beïnvloed door de factoren: 

Grootte van de gemeente, marktsituatie en regio- en cultuurspecifieke factoren. Voor de 

gemeentegrootte geldt in de regel: Hoe groter de gemeente, hoe groter de kans is dat deze kiest voor een 

openbare procedure zoals een tender. Daarnaast geldt dat kleinere gemeentes minder vaak 

geformaliseerd beleid hebben. Wat betreft de marktsituatie geldt dat bij een relatief grote vraag vaker 

de koperselecties loting en tender worden gehanteerd. In markten met een kleine vraag is de 

koperselectie volgorde van inschrijving meer voor de hand liggend. De regio- en cultuurspecifieke 

factoren worden gevormd door regionale historisch gegroeide situaties zoals vergeven grondposities en 

cultuurspecifieke gebruiken zoals de voorkeur voor bepaalde gronduitgiftes en contracten.  

 

 Hypothese 

Aangezien dit onderzoek exploratief van aard is, eindigt deze met een hypothese van de gevonden 

relevante factoren. Deze hypothese is ontstaan vanuit onderzoek naar de institutionele praktijk en vormt 

daarmee een eerste aanzet in de vorming van beleidstheorie over zuivere gronduitgifte bij gemeentelijke 

overheden. De hypothese over zuivere gronduitgifte en de factoren die dit fenomeen beïnvloeden, is als 

volgt: Zuivere gronduitgifte is een actiesituatie, gestructureerd door verschillende formele en informele 

instituties. Formele instituties in deze situatie zijn in ieder geval de geldende wet- en regelgeving, 

alsmede het eventueel geformaliseerd gemeentebeleid. Ook informele instituties spelen een rol bij 

zuivere gronduitgifte, waartoe regio- en cultuurspecifieke situaties en gebruiken behoren. Naast 

instituties bepalen voorts gemeentegrootte en de marktsituatie het type koperselectie bij de omgang met 

zuivere gronduitgifte.   

 

  



  Rijksuniversiteit Groningen | Masterscriptie Real Estate Studies | Lara Ann van Burgsteden 

 
 

  49 

Hoofdstuk 7: Discussie 

 

7.1 Validiteit 

Allereerst zal gereflecteerd worden op de validiteit van het onderzoek. De interne validiteit behelst de 

mate waarin de causale conclusie te rechtvaardigen is, terwijl de externe validiteit ziet op de mate waarin 

data gegeneraliseerd kunnen worden (Baarda, 2014). Met betrekking tot de interne validiteit kan worden 

gesteld dat systematische fouten zo veel mogelijk zijn uitgesloten door methodische triangulatie en een 

zorgvuldige afweging van een doelgerichte steekproef. Een punt van kritiek op de rechtvaardiging van 

de causale conclusie is dat er weinig theorie bestaat over zuivere gronduitgifte, daarom is gebruik 

gemaakt van meer algemene beleidstheorie. Dit kan geleid hebben tot een situatie waarin 

invloedsfactoren van zuivere gronduitgifte over het hoofd zijn gezien.  

De externe validiteit is zoals eerder benoemd beperkt. In dit onderzoek zijn slechts negen gemeentes 

onderzocht en deze kunnen onmogelijk een volledig beeld van zuivere gronduitgifte in de gehele 

Nederlandse grondmarkt geven. Toch is de gestelde hypothese gevormd uit evidente trends die bij deze 

gemeentes zijn gevonden en vormt de hypothese een start voor een meer uitgebreide analyse van zuivere 

gronduitgifte. 

 

Juridische discussie 

Gedurende het onderzoek deed de Hoge Raad uitspraak in een belangrijke zaak op het gebied van 

zuivere gronduitgifte. Deze uitspraak is gewezen ten tijde van de dataverzameling van het onderzoek. 

Veel geïnterviewde gemeentemedewerkers waren op de hoogte van de uitspraak, dit kan wellicht de 

gevonden data hebben beïnvloed. Gepoogd is om dit effect te verminderen door datatriangulatie toe te 

passen en tijdens de interviews ook in te haken op, en expliciet te vragen naar delen van het geschreven 

beleid.  

 

Beleidsmatige discussie 

In dit onderzoek is aan de hand van beleidstheorie en een beleidsraamwerk de situatie met betrekking 

tot zuivere gronduitgifte uiteengezet. Hoewel dit een uitgebreid beeld van zuivere gronduitgifte heeft 

kunnen bieden, zijn wellicht niet alle instituties die de praktijk van zuivere gronduitgifte vormen aan 

bod gekomen. Beleidstheorie ziet namelijk in mindere mate op de politieke dimensie, die eveneens een 

grote rol kan spelen bij zuivere gronduitgifte. Ook het meer financiële aspect van zuivere gronduitgifte 

komt in de beleidstheorie slechts ondergeschikt aan bod. Hoewel er in het IAD-raamwerk in zekere zin 

aandacht is voor deze dimensies, zouden onderzoeken vanuit een meer politieke of financiële context 

een aanvulling kunnen zijn op dit onderzoek.  
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7.2 Aanbevelingen vervolgonderzoek 

Een aanbeveling voor een vervolgonderzoek zou in de eerste plaats zijn om meer gemeentes te 

onderzoeken zodat de hypothese kan worden getest, versterkt, en eventuele nieuwe factoren kunnen 

worden toegevoegd. Daarnaast kunnen kwantitatieve onderzoeken worden gedaan naar de mate waarop 

zuivere gronduitgifte voorkomt. Hoewel zowel experts als gemeentemedewerkers aangeven dat zuivere 

gronduitgifte wellicht één van de meest veelvoorkomende vormen van gronduitgifte is, ontbreken cijfers 

om deze hypothese te ondersteunen. Het is daarbij interessant om naast de getallen ook de 

daadwerkelijke koopovereenkomsten te raadplegen om te verifiëren of het daadwerkelijk om een zuivere 

gronduitgifte gaat. Een derde aanbeveling richt zich op het economische belang van een tender. Het is 

waardevol om in een vervolgonderzoek te kijken of de prijs van gronden daadwerkelijk wordt 

opgedreven door competitie bij een tender, en of er een significant verschil bestaat met andere vormen 

van koperselectie. Een vierde suggestie voor vervolgonderzoek heeft van doen met het veel gehoorde 

commentaar op de lange tijdsduur die de verplichte procedure met zich mee zal brengen. Dit zou kunnen 

worden onderzocht door bijvoorbeeld de looptijden van de verschillende soorten koperselectie te 

onderzoeken. Daarnaast kan dit onderzoek fungeren als een nulmeting van de situatie zoals deze was 

vóór de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Didam. Vermoedelijk zal deze uitspraak de 

gronduitgiftepraktijk sterk beïnvloeden. In de toekomst kan eenzelfde onderzoek worden uitgevoerd en 

kunnen de gevonden resultaten worden vergeleken.  

 

7.3 Aanbevelingen praktijk 

Dit onderzoek laat de grote verscheidenheid van aanpak bij zuivere gronduitgifte zien. Met het oog op 

de uitspraak van de Hoge Raad is een algemene aanbeveling aan alle gemeentelijke overheden om een 

analyse te doen van het gevoerde beleid en de lopende onderhandelingen. Daarbij is het van belang dat 

zij zich afvragen in hoeverre het gevoerde beleid en de lopende onderhandelingen in lijn zijn met de 

uitspraak van de Hoge Raad en indien dit niet het geval is, de koers te wijzigen. Met name kleine 

gemeentes zullen hun gevoerde beleid deels moeten herzien als de uitspraak van de Hoge Raad als 

jurisprudentie zal gaan gelden. Ook in gevallen wanneer er een grote vraag is en er vermoedelijk 

meerdere gegadigden zijn, is het van belang dat gemeentes zich zullen conformeren aan de uitspraak 

van de Hoge Raad.  

Nu gronduitgifte dient te geschieden volgens een procedure die geïnteresseerden gelijke kansen biedt, 

lijkt het de vorm te krijgen van een tender. Het is het derhalve voor gemeentes van belang om in 

ogenschouw te nemen dat er verschillende opvattingen bestaan over het economische belang van een 

tender. Zoals Hardeman & Van der Vlist (2011) beweren, nemen marktpartijen niet willekeurig deel aan 

een tender. Deze keuze hangt onder meer af van de gestelde minimumvereisten. Met deze 

minimumvereisten dienen overheden bedachtzaam om te gaan om zo de hoogste maatschappelijke 

waarde te verkrijgen en onnodige transactiekosten te vermijden.  
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Een aanbeveling aan de wetgevende macht zou zijn dat zij gaat werken aan meer expliciete voorschriften 

voor zuivere gronduitgifte. Daarbij moet uiteraard het gelijkheidsbeginsel een belangrijk uitgangspunt 

zijn. Ook dient er in deze regels ruimte te zijn voor uitzonderingssituaties voor gevallen dat het volgen 

van een openbare procedure onnodig is.  
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Appendix 1: Originele actiesituatie 

 

 
Appendix 1, figuur 1: Structuur actiesituatie Ostrom (Ostrom, 2005, p. 189, fig. 7.1) 
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Appendix 2: Vragen Hijdra et al. bij regels Ostrom 

  

 
Appendix 2, tabel 1: Vragen bij regels Ostrom toegepast op de projectvoorbereiding en uitvoering (Hijdra et al., 2015) 

Toetredingsregels Hoe komen de actoren de actiesituate binnen?  

Positieregels Wat willen de verschillende actoren? Zijn er actoren met dezelfde wensen? 

Keuzeregels Welke keuzes worden er gemaakt door de verschillende actoren? 

Effectenregels Waar gaat het resultaat over?  

Controleregels Hoe worden beslissingen gemaakt? 

Informatieregels Welke informatie wordt gedeeld tussen de actoren? 

Resultaatsregels Hoe worden kosten en baten verdeeld onder de actoren?  
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Appendix 3: Algemene interviewgids expertinterviews  

 

Intro 

Voorstellen, wijzen op opname, vertellen doel interview.  
 

Algemene vragen 

In de juridische literatuur is veel discussie over de juridische status van zuivere gronduitgifte, 

zou u uw kijk daarop kunnen delen? 
 

Heeft u ervaring met dergelijke gronduitgifte? Zou u mij die ervaringen kunnen schetsen? 
 

In welke mate komt zuivere gronduitgifte voor? 
 

Welke manieren kunt u onderscheiden waarop een overheid kan omgaan met zuivere 

gronduitgifte?  
 

Is er een wijze van gronduitgifte die naar uw mening de voorkeur verdient? Zo ja, waarom die?  
 

Kunt u ook andere voor- en nadelen opnoemen van de verschillende type gronduitgifte?  
 

Vragen voor het vervolgonderzoek 

Welke factoren zijn er naar uw inzicht van invloed op de wijze waarop gemeentes omgaan met 

zuivere gronduitgifte? 
 

Welke cases of gemeentes geven volgens u een goed beeld van zuivere gronduitgifte en 

waarom?  
 

Zijn er nog andere zaken waar ik op dien te letten?  
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Appendix 4: Algemene interviewgids case-interviews   

 

Intro 

Voorstellen, akkoord toestemmingsformulier, vertellen doel interview, introduceren zuivere 

gronduitgifte.   
 

Algemene vragen 

In hoeverre bent u bekend met fenomeen zuivere gronduitgifte? 
 

Als de gemeente beleid heeft opgesteld: 

In beleid X kon ik vinden dat bij gronduitgifte de gemeentekoperselectie X hanteert. Wat is de 

reden dat daarvoor is gekozen?  
 

Als de gemeente geen beleid heeft opgesteld: 

 Hoe selecteert gemeente X bij zuivere gronduitgifte haar kopers?  
 

Hoe worden de gronden uitgegeven? Als losse kavels of als grond voor meer projectmatige 

ontwikkeling? 
 

In hoeverre worden gronden openbaar gemaakt voor zij in de verkoop komen?  
 

Hoe is het beleid ontstaan? 
 

Welke factoren zijn van invloed op het gronduitgifte beleid in gemeente X? 
 

In hoeverre zijn er economische factoren die een rol spelen binnen het gekozen beleid? Kunt u 

deze toelichten 
 

Wat is uw ervaring met het gevoerde beleid? Zijn er zaken die u zou willen veranderen? 
 

Vragen geïnspireerd op Hijdra et al. 

Wanneer begint in de regel het gronduitgifteproces? (Toetredingsregels) 
 

Wie neemt in de regel het initiatief voor de gronduitgifte? Zijn er soms ook andere 

initiatiefnemers? (Toetredingsregels) 
 

Wat is het doel van gronduitgifte? (Effectenregels, positieregels) 
 

Hoe dienen potentiële kopers zich aan? (Toetredingsregels) 
 

In hoeverre worden er bij het gronduitgifteproces derden betrokkenen? (Toetredingsregels, 

positieregels) 
 

Welke keuzes worden er gedurende het gronduitgifteproces gemaakt? (Keuzeregels) 
 

Hoe kunnen deze keuzes beïnvloed worden? (Controleregels) 
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Welke informatie wordt er gedeeld tussen de actoren? Wordt er ook informatie niet gedeeld? 

(Informatieregels) 
 

Hoe zijn de kosten en baten uiteindelijk verdeeld tussen de actoren? (Resultaatsregels) 
 

Algemene slotvraag 

Zijn er andere dingen waarvan u denkt dat deze voor mij van belang zijn om te weten?  
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Appendix 5: Informatieblad en toestemmingsformulier  

Onderzoeksvraag: Hoe gaan gemeentebesturen om met zuivere gronduitgifte en welke factoren zijn daarop van 
invloed? 
Verantwoordelijk onderzoeker: Lara Ann van Burgsteden 
Samenvatting: Dit onderzoek richt zich op de manier waarop gemeentes omgaan met zuivere gronduitgifte. Voor 
dit onderzoek zijn allereerst de regels omtrent zuivere gronduitgifte uiteengezet. Vervolgens is in overleg met 
verschillende experts een gevarieerde, doelgerichte steekproef van gemeentes samengesteld. Door medewerkers 
van deze gemeentes te interviewen, probeer ik in kaart te brengen op welke manieren gemeentes omgaan met 
zuivere gronduitgifte en welke factoren daarop van invloed zijn. Ik gebruik daarvoor algemene vragen die zich 
richten op de huidige (beleids)praktijk en meer specifieke vragen die mij helpen verschillende variabelen te 
onderscheiden. Deze variabelen zullen ingevuld worden in het model van de actiesituatie van Ostrom.  

Informatie over het interview: 

- Deelname aan dit interview is vrijwillig; 

- Deelname aan dit interview is anoniem; 

- Uw informatie zal enkel worden gebruikt voor deze masterscriptie; 

- Het interview zal met uw toestemming worden opgenomen, deze opnames worden gebruikt om het 

interview te transcriberen en zullen niet met derden worden gedeeld;  

- Indien gewenst ontvangt u het getranscribeerde interview en kunt u correcties aanbrengen;  

- Indien gewenst kunt u van quotes en informatie aangeven dat deze niet gebruikt mogen worden voor het 

onderzoek;   

- De naam van de gemeente waar u werkzaam bent, wordt gebruikt in dit scriptieonderzoek om 

bijvoorbeeld specifieke voorbeelden en uitspraken verder toe te lichten. Als u dit niet wilt, kunt u dit 

aangeven aan de onderzoeker.  

 

Als deelnemer heeft u op ieder moment de mogelijkheid om: 

- Meer duidelijkheid te vragen over het onderzoek;  

- Te weigeren om deel te nemen; 

- De opname stop te zetten; 

- Te weigeren een specifieke vraag te beantwoorden; 

- Het interview te beëindigen;  

- Te verzoeken materialen te wissen of niet te gebruiken.  

Aan het begin van het interview zal u gevraagd worden of u kennis heeft kunnen nemen van het 
informatieformulier en of u hiermee akkoord gaat. Mocht u vragen hebben over de toestemming of uw rechten dan 
bent u altijd in de gelegenheid deze te stellen. Alvast heel hartelijk dank.  

Met vriendelijke groet,  

Lara Ann van Burgsteden  



  Rijksuniversiteit Groningen | Masterscriptie Real Estate Studies | Lara Ann van Burgsteden 

 
 

  67 

Appendix 6: Invulling IAD-raamwerk 

 
Appendix 6, tabel 1: Legenda bronnen IAD-raamwerk 

Bron Afkorting 
Interview Amsterdam I1 
Interview Brummen  I2 
Interview Helmond I3 
Interview Hengelo I4 
Interview Maastricht I5 
Interview Nijmegen I6 
Interview Oldambt I7 
Interview Weststellingwerf I8 
Interview Woerden  I9 
Alle geïnterviewden I10 
Art. 3:14 BW W1 
Art. 22 GW W2 
Buitelaar, E. en Witte, P. (2011). Financiering van gebiedsontwikkeling. Een empirische analyse 
van grondexploitaties. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. 

B1 

Gemeente Amsterdam (2016). Vaststelling notitie herijking beleidsregels over selectieprocessen 
voor gronduitgifte in gebiedsontwikkeling. Amsterdam: Gemeente Amsterdam.  

B2 

Gemeente Amsterdam (2021). Grondzaken en erfpacht.* B3 
Gemeente Amsterdam (2021). Erfpacht. * B4 
Gemeente Amsterdam (2017). Beleidstukken BIO.*  B5 
Gemeente Brummen (2021). Nota grondbeleid 2021 – 2030 gemeente Brummen.* B6 
Gemeente Helmond (2008). Lotingsreglement bouwkavels Helmond 2008.*  B7 
Gemeente Hengelo (2021). Bouwkavels.* B8 
Gemeente Hengelo (2021). Wonen in Hengelo.* B9 
Gemeente Maastricht (2009). Vastgoed werving en taxatieprotocol.* B10 
Gemeente Maastricht (2012). Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid Maastricht 2012.* B11 
Gemeente Maastricht (2013). Erfpachtvoorwaarden.* B12 
Gemeente Maastricht (2013). Vastgoed algemene verkoopvoorwaarden.*  B13 
Gemeente Nijmegen (2018). Nota grondbeleid 2018.* B14 
Gemeente Oldambt (2012). Nota grondbeleid gemeente Oldambt.* B15 
Gemeente Weststellingwerf (2017). Nota grondbeleid 2017.* B16 
Gemeente Weststellingwerf (2021). Grondprijzenbrief 2021.* B17 
Gemeente Woerden (2011). Nota grondbeleid.* B18 

 
*De uitgebreide bronvermelding van de gebruikte gemeentelijke bronnen is terug te vinden in de 
literatuurlijst.   
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Appendix 6, tabel 2: Toetredingsregels 

Regel:    Toetredingsregels (Ostrom, 2005) 
Variabele:    Actoren (Ostrom, 2005) 
Operationaliseringsvraag:   Hoe komen de actoren de actiesituate binnen? (Hijdra et al., 2015) 

Instituties: Toetredingsregels Bronnen 
Kernactoren; De belangrijkste actoren in het proces van zuivere gronduitgifte zijn de verkopende 
gemeentelijke overheid en de potentiële kopers. 

I10 

Aanwezigheid derden; Bij het zuivere gronduitgifte proces kunnen derden worden betrokken. 
Naast de verkopende gemeentelijke overheid en potentiële kopers, kunnen in ieder geval de 
volgende actoren de actiesituatie betreden: Consultants, notarissen, selectiecommissies, 
makelaars, coördinerende architecten, onafhankelijke derden en wijkraden.  

I1, I4, I5 
I6, I9 

Initiatief; Het initiatief bij een zuivere gronduitgifte kan door verschillende actoren worden 
genomen. Hierbij kunnen grofweg twee duidelijke verschillen worden onderscheiden: Een 
gemeentelijke overheid die initiatief neemt en gronden (openbaar) aanbiedt, of een potentiële 
koper die zich bij een gemeente meldt met de vraag of deze gronden wil verkopen.  

I10 

Type gronduitgifte; Het type actoren dat de actiesituatie zal betreden is afhankelijk van het type 
uitgifte. Een losse kaveluitgifte is veelal gericht op natuurlijke personen en particulieren. Een 
grotere projectmatige gronduitgifte zal in de regel projectontwikkelaars en aannemers aantrekken.  

I10 

Type koperselectie; Het aantal actoren dat de actiesituatie zal betreden is afhankelijk van het type 
koperselectie. In een openbare tenderprocedure zullen in de regel meer partijen de actiesituatie 
betreden dan bij een meervoudige selectie. Wanneer het gemeentebestuur besluit de gronden 
onderhands één-op-één te verkopen zal het aantal actoren zeer beperkt blijven, aangezien er 
sprake is van een verkopende partij en slechts één potentiële koper. 

I10 

Marktsituatie; Ook de marktsituatie heeft een grote invloed op het aantal actoren dat de 
actiesituatie betreedt. Wanneer er veel vraag is naar grond en vastgoed, zijn er meer actoren die 
de actiesituatie zullen binnentreden door een grondbod uit te brengen of door zich in te schrijven. 
Wanneer de vraag laag is, is dit aantal beperkt.  

I1, I2, I5, 
I6, I8, I9, 
B2 

Wetgeving; De wet is een belangrijke institutie voor de manier waarop actoren de actiesituatie 
betreden. Door de onduidelijke juridische situatie van zuivere gronduitgifte was het voor 
gemeentebesturen niet helder of er een specifiek type koperselectie moet worden gehanteerd. Met 
het oog op de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Didam wordt echter duidelijk dat het in de 
toekomst niet meer mogelijk is één-op-één te kunnen contracteren. Dit zal vermoedelijk leiden 
tot meer actoren die de actiesituatie zullen binnentreden. Aangezien een procedure moet worden 
gefaciliteerd waarbij gegadigden een kans krijgen.   

I2, I5, I8, 
I9, B2, B6, 
W1, W2 
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Appendix 6, tabel 3: Positieregels 

Regel:    Positieregels (Ostrom, 2005) 
Variabele:        Posities (Ostrom, 2005) 
Operationaliseringsvraag:  Wat willen de verschillende actoren? Zijn er actoren met dezelfde 

wensen? (Hijdra et al., 2015) 
Instituties: Positieregels Bronnen 
Gemeentelijke belangen; Bij zuivere gronduitgifte hebben gemeentelijke overheden verschillende 
belangen. Het grootste belang is de beoogde vastgoedontwikkeling. Daarnaast spelen er belangen 
die zien op financiën: Gemeentebesturen hebben belang bij een sluitende grondexploitatie.  
Ook spelen er sociale belangen bij gronduitgifte: Het bieden van woonruimte, een divers 
doelgroepenbeleid, en duurzaamheid. Bij de koperselectie kan daarom op basis van onder andere 
deze belangen een keuze worden gemaakt.  
Daarnaast geven verschillende gemeentemedewerkers aan er belang bij te hebben een procedure 
te volgen die hen geen juridische problemen oplevert, in dergelijke gevallen wordt belang gehecht 
aan: Openbaarheid, transparantie en een objectieve belangenafweging. 

I10, B2, 
B5, B6, 
B14, W2 

Belangen potentiële kopers; De belangen van potentiële kopers zijn vrijwel altijd gelijk en daarom 
hebben meerdere potentiële kopers bij één gronduitgifte tegengestelde belangen. Het belang van 
potentiële kopers is namelijk de mogelijkheid om de grond te kopen voor een goede prijs om 
vervolgens vastgoed te realiseren. 
Naast dit financiële belang, kunnen potentiële kopers eveneens een belang hebben bij het al dan 
niet krijgen van gelijke kansen.  

I10 

Belangen wetgever; De belangen van de wetgever zijn kortweg: Gelijke kansen voor potentiële 
kopers en het bieden van voldoende woongelegenheid. De wetgever heeft met de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur een impliciete verplichting gecreëerd die maakt dat 
gemeentebesturen gelijke kansen moeten bieden aan potentiële kopers. 
Daarnaast heeft het gemeentebestuur in de grondwet de plicht opgenomen dat de overheid 
voldoende woongelegenheid dient te bevorderen. Wanneer men het beginsel van bieden van 
gelijke kansen vrij strikt opvat kan deze de plicht tot het bieden van voldoende woongelegenheid 
in de weg zitten. Aangezien in de meest complete vorm het bieden van gelijke kansen kan leiden 
tot een vertraging van het realiseren van voldoende woongelegenheid.  

I1, I2, I8, 
I9, W1, 
W2 

 
Appendix 6, tabel 4: Keuzeregels 

Regel:    Keuzeregels (Ostrom, 2005) 
Variabele:         Acties (Ostrom, 2005) 
Operationaliseringsvraag:  Welke keuzes worden er gemaakt door de verschillende actoren? (Hijdra 

et al., 2015) 
Instituties: Keuzeregels Bronnen 
Keuze gronduitgifte; Alvorens de actiesituatie van zuivere gronduitgifte kan ontstaan, maakt het 
gemeentebestuur de keuze om een grond al dan niet uit te geven 

I10 

Keuze voor het type gronduitgifte; Deze keuze wordt gemaakt door de gemeentebesturen. Zij 
besluiten op welke manier zij de grond willen uitgeven. Sommige gemeentelijke overheden maken 
deze keuze per situatie, andere gemeentes hebben die keuze vastgelegd in beleid.   

I10, B16 

Keuze voor de koper; In de gevallen die niet één-op-één geschieden, maakt het gemeentebestuur 
tevens de keuze voor de partij aan wie zij de grond gaat verkopen.   

I10 

Keuze inschrijving/doen grondbod; Ontwikkelaars, aannemers en particulieren maken de keuze om 
zich al dan niet in te schrijven op een stuk grond of een grondbod uit te brengen.  

I10 
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Appendix 6, tabel 5: Effectenregels 

Regel:    Effectenregels (Ostrom, 2005) 
Variabele:   Relatie tussen acties en uitkomsten (Ostrom, 2005) 
Operationaliseringsvraag:  Waar gaat het resultaat over? (Hijdra et al., 2015) 

Instituties: Effectenregels Bronnen 
Koopovereenkomst/erfpachtovereenkomst; Het resultaat van het zuivere gronduitgifteproces is een 
koopovereenkomst of erfpachtovereenkomst gesloten tussen het college van B&W van een 
gemeente en één of meerdere particulieren.  

I10, B3, 
B4, B12 

Vastgoedontwikkeling; In de meeste gevallen leidt het sluiten van een overeenkomst voor zuivere 
gronduitgifte tot vastgoedontwikkeling.  

I10 

Behalen beleidsdoelen; Naast dat het realiseren van vastgoedontwikkeling een beleidsdoel van een 
gemeentelijke overheid kan zijn, zijn er ook andere beleidsdoelen die behaald kunnen worden door 
de zuivere gronduitgifte. Voorbeelden hiervan zijn: Een duurzaam woningaanbod, betaalbare 
woningen, en een grote leefbaarheid. Met het kiezen voor bepaalde typen koperselectie kan een 
overheid sturen op het behalen van deze beleidsdoelen. 

I1, I2, I5, 
I7, I8, I9, 
B2, B11, 
B13 

Financieel gewin/verlies; De zuivere gronduitgifte kan daarnaast leiden tot financieel gewin en/of 
verlies bij zowel de gemeentelijke overheid als de koper. 

I10 

 
Appendix 6, tabel 6: Controleregels 

Regel:    Controleregels (Ostrom, 2005) 
Variabele:   Controle (Ostrom, 2005) 
Operationaliseringsvraag:  Hoe worden de beslissingen genomen? (Hijdra et al., 2015) 

Instituties: Controleregels Bronnen 
Formeel beleid; De manier waarop het type gronduitgifte en de koperselectie worden bepaald, 
kan vastliggen in formeel beleid. 

I1, I5, I6, 
B2, B7, 
B11, B13, 
B14, B15, 
B18 

Wetgeving; Wetgeving schrijft voor op welke manier het bestuur keuzes moet maken. Volgens 
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, dient dit te geschieden op een objectieve, 
transparante, non-discriminatoire wijze.  

I1, I2, I4, 
I8, I9, B2, 
B5, W1  

Informele instituties; De manier waarop het type gronduitgifte en koperselectie worden bepaald, 
kan ook in mindere mate vastliggen in formeel beleid, maar meer in informele instituties. Zoals 
de werkwijze van ambtenaren en het bestuur, zonder dat dit geformaliseerd is. Het kan ook zo 
zijn dat deze informele instituties juist niet vastliggen, maar dat de actoren per situatie bekijken 
wat voor type gronduitgifte en koperselectie zij gebruiken.  

I2, I7, I9 

Beïnvloeding keuze type gronduitgifte; Belangrijke invloeden op de keuze voor het type 
gronduitgifte zijn de regio- en cultuurspecifieke kenmerken van een gemeente, de grootte van de 
gemeente en de marktsituatie. Zo zijn in bepaalde regio’s vanuit de historie voorkeuren voor 
bepaalde type gronduitgiften ontstaan. Daarnaast is de grootte van een gemeente van invloed op 
het type gronduitgifte dat wordt gehanteerd. Tevens is een grote druk op de markt een impuls 
voor gemeentes om te kiezen voor een bepaalde types gronduitgifte.   

I2, I4, I7, 
B2 

Beïnvloeding koperselectie; Er zijn verschillende manier waarop de koperselectie beïnvloed kan 
worden. Zo hebben sommige gemeentelijke overheden een onafhankelijke selectiecommissie 
ingesteld, werken andere gemeentes met een bewonersraad, en mandateren enkele gemeentes de 
besluitvorming voor welke koper volledig aan ambtenaren.  
Beïnvloeding kan ook plaatsvinden door marktpartijen die via contacten met 
gemeenteraadsleden, ambtenaren en wethouders de koperselectie invloed uitoefenen op de 
selectie van een koper. Daarnaast hebben potentiële kopers met grondposities in en rondom het 

I10, B1 
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ontwikkelingsgebied met hun eigendom een krachtig middel om de besluitvorming te 
beïnvloeden 

 
Appendix 6, tabel 7: Informatieregels 

Regel:    Informatieregels (Ostrom, 2005) 
Variabele:         Informatie (Ostrom, 2005) 
Operationaliseringsvraag:  Welke informatie wordt gedeeld tussen de actoren? (Hijdra et al., 2015) 

Instituties: Informatieregels Bronnen 
Openbare informatie; Gemeentebesturen kunnen openbaar de informatie delen met potentiële 
kopers. Dit gebeurt onder andere via gemeentesites, rapporten, visies en nota’s. Ook kan het 
gemeentebestuur alle informatie met betrekking tot een verkoop delen via tendernet. 

I10, B2, 
B8, B9 

Informatie in één-op-één communicatie; In sommige gevallen hebben particulieren één-op-één 
contact met het gemeentebestuur of ambtenaren. Ook via deze weg kan dan informatie worden 
gedeeld.   

I10 

 

 
Appendix 6, tabel 8: Resultaatsregels 

Regel:    Resultaatsregels (Ostrom, 2005) 
Variabele:         Kosten en baten (Ostrom, 2005) 
Operationaliseringsvraag:  Hoe worden kosten en baten verdeeld onder de actoren? (Hijdra et al., 

2015) 

Instituties: Resultaatsregels Bronnen 
Opbrengst grond gemeente; In de regel ontvangt een gemeente geld bij het verkopen van haar 
gronden.  

I10, B6, 
B10, 
B17 

Kosten grond koper; In de regel betaalt een koper geld om gronden te verkrijgen.  I10 
Kosten gemeente; De gemeente heeft in de meeste gevallen kosten gemaakt om de gronden te 
verkrijgen en deze bouw- en woonrijp te maken.  

I10 

Kosten selectie voor gemeente; Het selecteren van een koper kost de gemeente geld. Over het 
algemeen geldt: Hoe uitgebreider de procedure voor de selectie van een koper is, hoe meer deze de 
gemeente kost. 

I6, I9 

Kosten selectie voor potentiële kopers; Ook potentiële kopers maken transactiekosten wanneer zij 
een grondbod doen of zich inschrijven voor een grond. Voor de potentiële kopers die de gronden 
niet verkrijgen zijn dit verloren kosten. De uiteindelijke koper kan deze kosten meenemen in zijn 
of haar exploitatie.  

I6, I9 

 


