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Vraag 1 Door de stijgende huizenprijzen wordt het voor jongeren steeds lastiger om een huis te 
kopen.  De  behoefte  aan  starterswoningen  is  daarom  groot,  ook  in  Ridderkerk.  Welke 
mogelijkheden zijn er om met het grondprijzenbeleid de bouw van starterswoningen te stimuleren 
en in hoeverre wordt dat met deze nota gedaan? 
Antwoord
Het stimuleren van de bouw van starterswoningen is in beginsel een stedenbouwkundige keuze. 
Om hier met het grondprijzenbeleid aan bij te dragen is niet goed mogelijk. Grondprijzen zijn het  
resultaat van het verschil tussen de verkoopprijs en de bouwkosten van een woning.

In theorie kan de gemeente er voor kiezen om ontwikkelaars woningen te laten verkopen tegen 
lagere prijzen dan in de markt kunnen worden gerealiseerd. Het verschil tussen de marktwaarde 
en  de  verkoopprijs  komt  dan  voor  rekening  van  de  gemeente  in  de  vorm  van  een  lagere 
grondprijs.  Dan  bestaat  het  risico  dat  de  door  de  gemeente  gemaakte  kosten  niet  worden 
terugverdiend  met  grondverkopen.  Omdat  de  betreffende  woning  in  dit  voorbeeld  onder  de 
marktprijs wordt verkocht, kan de betreffende koper \ starter de woning daarna bovendien met 
winst verkopen. Dat is ook niet de bedoeling. Het grondprijzenbeleid is daarom geen goed middel  
om  de  bouw  van  starterswoningen  te  stimuleren.  In  deze  nota  grondprijzen  worden  geen 
maatregelen voorgesteld om de bouw van starterswoningen te stimuleren. 

Vraag 2 Gemeenten kunnen niet gebruikte grond een tijdelijke bestemming geven, bijvoorbeeld 
voor  Tiny  Houses.  In  hoeverre  werkt  deze  nota  stimulerend/belemmerend  voor  het  tijdelijk  
bestemmen van gemeentegrond? 
Antwoord
De nota gaat niet over de bestemming van gemeentegrond, maar over de prijzen van bouwgrond. 
Deze  prijzen  dienen  marktconform  te  zijn.  Het  bouwen  van  Tiny  Houses  op  grond  met  een 
tijdelijke woonbestemming lijkt  niet  aantrekkelijk,  als het  werkelijk  een tijdelijke bestemming is.  
Waar  moet  men heen als  de tijdelijke  bestemming wordt  opgeheven? Bovendien  beschikt  de 
gemeente afgezien van parken en plantsoenen nauwelijks over niet gebruikte grond.

Vraag  3  In  de  nota  staat  dat  de  gemeente  terughoudend  omgaat  met  het  verhuren  van 
gemeentegrond aan inwoners (particulieren). Het is dus niet uitgesloten dat dit wordt gedaan. In 
welke gevallen is de gemeente daartoe bereid? 
Antwoord
Wanneer de gemeente bereid is tot verhuur van grond aan een particulier hangt van het geval af. 



Het is denkbaar dat de gemeente een perceel grasland in het buitengebied heeft, 
dat  aan een inwoner  verhuurd zou kunnen worden,  bijvoorbeeld voor het  houden van dieren.  
Binnen de bebouwde kom, in stedelijk gebied, is verhuur van grond zelden een acceptabele optie.


