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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 12 november 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: 
Grondprijsbrief 2020 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
1. De grondprijzen voor woningbouwkavels, bedrijfskavels en groen- en reststroken voor 2020 conform het 
taxatierapport vast te stellen; 
2. De vastgestelde grondprijzen verwerken in de eerstvolgende herziening van de grondexploitaties. 
 
Toelichting 
In het grondbeleid ligt vast dat we marktconforme grondprijzen hanteren en dat we hiervoor meerdere 
makelaars/taxateurs een taxatie vragen. Dit doen we om mee te bewegen met de markt waar ook andere 
aanbieders actief zijn. Hiervoor stellen we jaarlijks de grondprijzen vast. Als basis vragen we 3 
makelaars/taxateurs een taxatierapport op te stellen. 
Voor de grondprijsbrief 2020 hebben Weusthuis Makelaardij, Frans Mulder Makelaardij en Kreffer 
Makelaardij het taxatierapport opgesteld. 
Om aan de roulatieverplichting te voldoen heeft een roulatie van een makelaar/taxateur plaatsgevonden: 
Home Makelaars heeft plaatsgemaakt voor Kreffer Makelaardij. 
 
De makelaars/taxateurs komen tot de volgende conclusie: 
(Zie taxatierapport) 
de woningbouwkavels niet te verhogen: 
Ondanks het doelgroepenbeleid voor starter is het in delen van Dinkelland voor starters moeilijk een 
betaalbare woning te vinden. Verder zien wij de toegankelijkheid van de woningmarkt in de kleinere kernen 
nog steeds een stimulans kan gebruiken door het niet verhogen van de grondprijzen. Een verlaging van de 
grondprijs in de kleine kernen is dus niet nodig ten opzichte van de huidige prijzen. De kavelprijs in de 
grotere kernen kan licht verder stijgen, gezien het vraag en aanbod van bouwkavels. Hierbij moet men 
rekening houden met de gestegen bouwkosten waardoor er een scheefgroei kan ontstaan tussen bestaande 
bouw en nieuwbouw. Het is aan te bevelen de grondprijs niet substantieel te verhogen. 
de bedrijfskavels niet te verhogen: 
Een verlaging van de grondprijs creëert naar verwachting geen extra vraag. Ondergetekenden nemen aan 
dat vooral lokale ondernemers zich in de gemeente willen vestigen. 
de groen- en reststroken als volgt vast te stellen: 
Groen- en reststroken aan de voorzijde van hoofdgebouwen: € 35,-/m2 exclusief overdrachtsbelasting. 

 



Groen- en reststroken aan de zijkant en aan de achterzijde van hoofdgebouwen: € 70,-/m2 exclusief 
overdrachtsbelasting. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In de door U vastgestelde nota Grondbeleid is vastgelegd dat het college jaarlijks de grondprijzen vaststelt 
op basis van een onafhankelijk en marktconform taxatierapport en dat u daarover wordt geïnformeerd. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 


