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 Verkoopstimulerende maatregel(en) bedrijventerreinen 
 

 
 
Aan de gemeenteraad 
 

VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
1. In te stemmen met een wijziging van het grondprijsbeleid voor bedrijventerreinen met als 

doel de grondverkoop binnen de bedrijventerreinen te stimuleren; 
2. Als gevolg van deze beleidswijziging de volgende grondexploitaties bedrijventerreinen 

gewijzigd vast te stellen: 
8.151 Bz Delta 1e fase 
8.153 Bz Delta 3e fase 
8.155 Bz Delta 5e fase 
8.161 Poort van Dronten 1e fase 
8.285 Oldebroekerweg 1e fase 
8.382 Tarpan 

3. De effecten te verwerken in de perspectiefnota 2015/ jaarrekening 2014.   
 

INHOUD 

INLEIDING 

Al enige tijd heeft u als Raad zorgen over de stagnerende verkoop van onze uit te geven 
gronden binnen de bedrijventerreinen en met name voor de Poort van Dronten. Het college wil 
evenals bij woningbouw de uitgifte stimuleren door toepassing van een prijsprikkel.  
 
Huidig grondprijsbeleid 
De gemeente voert een marktconform grondprijsbeleid. Voor bedrijventerreinen is de prijs 
comparatief bepaald, met daarbij het uitgangspunt een minimaal sluitende grondexploitatie. 
Sinds een aantal jaren vallen de grondverkopen binnen de bedrijventerreinen tegen. De 
doelstelling van 3,5 hectare per jaar wordt niet gehaald. Dit heeft meerdere oorzaken, waarvan 
de huidige economische crisis (vanaf 2008) een belangrijke oorzaak is.   
 
Staatsteun 
Aan een eenmalige grondprijskorting per gegadigde zit een beperking in verband met het 
grensbedrag van het geven van staatssteun. Indien aan een ondernemer de laatste drie jaar 
geen steun is verleend mag conform de “de-minimis regeling” zonder gevolgen tot een bedrag 
van € 200.000,- aan steunmaatregelen beschikbaar worden gesteld. Een algemene aanpassing 
van het grondprijsbeleid dat voor elke gegadigde geldt biedt een ruimer perspectief 
(gelijkheidsbeginsel).   

 
 Voorstel 

Gezien het bovenstaande is dan ook het voorstel om door middel van wijziging van het 
grondprijsbeleid voor de categorie bedrijventerreinen een uitgifteprijs aan te bieden die 
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ondernemers eerder doen besluiten om voor vestiging in Dronten, en meer specifiek binnen de 
Poort van Dronten, te kiezen. Dit door toepassing van de volgende 2 maatregelen: 

1. een algemene korting op de grondprijs van 5% (exclusief kantoorkavels),  
2. het toepassen van een extra stimulering binnen de Poort van Dronten door het 
hanteren van een staffel zijnde, 
- M2 <= 4000 m2 reguliere prijs 
- M2 >4000 m2-<=10.000 m2 10% korting 
- M2 > 10.000 m2 15% korting 

 
 Grondprijzen per m2 

Op basis van een grondprijskorting van 5% levert dit voor de beschikbare uit te geven gronden 
de volgende grondprijzen op: 
 
Dronten Naam 2014 grondprijsmethode 5%

Delta IV Normaal gelegen 68€       64€        

Poort v. Dr. I Zichtlokatie Dronterringweg en N23 112€    106€       

II Hoofdontsluitingsweg, Rendierweg 97€       93€        

Biddinghuizen

Oldebr.weg I Baan / Oldebr.weg (zichtlokatie) 75€       71€        

II Normaal gelegen 63€       59€        

Korenmaaier*** IV Woon - werk (dienstverlenend) 167€    159€       

Swifterbant

Tarpan I Dronterringweg (zichtlokatie) 71€       67€        

II Normaal gelegen 59€       56€        

Algemeen

Overhoeken Overhoeken bedrijven terreinen 40€       vaste prijs 40€        

Prijzen van beschikbare kavels, exclusief kantoorkavels

comparatief/ vaste prijs

comparatief/ vaste prijs

comparatief/ vaste prijs

 
 
Een grondprijs voor de Poort van Dronten met toepassing van maatregel 2 (toepassen 
staffelkorting) is pas bij een daadwerkelijke uitgifte te bepalen. Immers de prijs hangt af van het 
totaal aantal te verkopen m2 grond. Bij de totale effect berekening is uitgegaan van een 
aanname dat circa 30% van de kavel uitgifte ligt tussen de 4.000 m2 en 10.000 m2 en 10% van 
de kaveluitgifte boven de 10.000 m2.     
 
Effect grondexploitaties 
Op basis van de beleidsregels in de nota Grondbeleid 2010 worden de gewijzigde 
grondexploitaties, als gevolg van het aanpassen van het grondprijsbeleid, aan u ter 
besluitvorming voorgelegd. De gewijzigde grondexploitaties zullen worden verwerkt in de 
jaarrekening 2014 en perspectiefnota 2015.   
 
In onderstaand staatje zijn de gewijzigde resultaten op startwaarde weergegeven.  

 

plannummer naam resultaat PN 2014 gewijzigd resultaat mutatie saldo

8151* Bz Delta 1e fase 1.300.100€          1.300.100€          -€                 

8.153 Bz Delta 3e fase 759.205€            734.225€             24.980-€           

8.155 Bz Delta 5e fase 4.491.636€          4.450.768€          40.868-€           

8.161** Poort van Dronten 1e fase 1.903.494€          520.393€             1.383.101-€       

8.285 Oldebroekerweg 1e fase 2.731.567€          2.644.401€          87.166-€           

8.385 Tarpan 3.818.847€          3.694.115€          124.732-€          

* Bz Delta 1e fase betreft alleen kavels kantooruitgifte 

** Poort van Dronten is inclusief toepassing korting en staffel

grondexploitatie bedrijventerreinen
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ARGUMENTEN 

1. Een prijsprikkel kan bijdragen aan stimulering van de grondverkoop 
Het gegeven is dat de grondprijs relatief een klein onderdeel uitmaakt van de totale investering 
van de ontwikkeling op een nieuwe locatie. Ter versterking van zijn onderhandelingspositie 
gebruikt een ondernemer des gewenst de aanbiedingen van omliggende gemeenten om zoveel 
mogelijk voordeel te behalen. Rekening houdend met dit gegeven willen wij ondernemers 
tegemoet komen, naast alle andere selectiecriteria, middels een prijsprikkel hun 
vestigingskeuze de gemeente Dronten te laten zijn. Het toepassen van een extra staffelkorting 
binnen de Poort van Dronten maakt verkoop van een groter aantal m2 per uitgifte extra 
interessant.         
 
2. Vaststellen grondexploitatie is raadsbevoegdheid 
Indien er zich substantiële wijzigingen voordoen in de door de raad vastgestelde 
grondexploitaties en bijbehorende kaders, dienen deze conform de spelregels opgenomen in de 
nota Grondbeleid 2010 door de raad gewijzigd worden vastgesteld.   

 
 KANTTEKENINGEN 

 Geen. 
 

 
  
 Het college 
 
 
 
 
 R. Kool  mr. A.B.L. de Jonge 
 secretaris  burgemeester 


