Stad en Land
Hoofdstuk 6: Grondprijzen en overheidsbeleid
De belangrijkste vijf conclusies
Een lokale stadsplanner die het grondwaardesurplus tracht te maximaliseren, zal het
maatschappelijk meest wenselijke pakket publieke voorzieningen realiseren.
De vaste kosten van publieke voorzieningen moeten uit de grondwaarde worden
gefinancierd, de variabele kosten uit toegangsprijzen.
Financiering van de vaste kosten van publieke voorzieningen uit toegangsprijzen leidt
tot een te geringe reikwijdte van de voorzieningen, een te lage bevolkingsdichtheid in
de directe nabijheid ervan, en te weinig positieve selectie van intensieve gebruikers.
De beste manier om een gemeente te financieren is via een belasting op het
grondwaardesurplus. De toename van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds
per inwoner met het bevolkingsaantal is het second best alternatief voor een belasting
op de grondwaarde.
Integratie van alle grondgebonden belastingen in één systeem en directe overdracht
van de opbrengst aan het lokale bestuur, verbeteren de kwaliteit van dit bestuur.
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