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Colofon 

De rekenkamercommissie 

De rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand is een gemeenschappelijke onafhankelijke rekenkamercommissie 

van de gemeenten Barneveld, Bunnik, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.   

De externe commissie bestaat uit een voorzitter en vier leden: de heer J.P.P. van Dort (voorzitter), mevrouw F.T. 

van de Vlierd (lid), de heer R. Kamphues (lid), de heer J.G.W. Scheltinga (lid) en de heer D.J. Jans (lid). De commissie 

heeft twee ambtelijke onderzoekers / secretarissen: mevrouw B. Meijboom en mevrouw I. Spoor. 
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Voorwoord 
 

 

Het onderzoek naar het grondbeleid van de gemeente Leusden hebben wij uitgevoerd op verzoek van 

het afstemmingsoverleg van de gemeente Leusden. Gelijktijdig hebben wij eenzelfde onderzoek 

uitgevoerd in de gemeente Nijkerk, op verzoek van de auditcommissie van deze gemeente.  

 

Dit rapport betreft de onderzoeksbevindingen en conclusies en aanbevelingen van het onderzoek dat wij 

uitgevoerd hebben in de gemeente Leusden. De onderzoeksopzet is vooraf afgestemd met de leden van 

het afstemmingsoverleg en de opmerkingen die hieruit voorkwamen zijn in de onderzoeksopzet 

verwerkt.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform het onderzoeksprotocol van de rekenkamercommissie Vallei en 

Veluwerand. De bevindingen van het onderzoek zijn voor een technische reactie verstuurd naar de 

respondenten. Na verwerking van de technische reactie heeft de rekenkamercommissie nog in een  

besloten vergadering met de leden van het afstemmingsoverleg gesproken over de 

onderzoeksbevindingen. De input vanuit het afstemmingsoverleg is verwerkt in de rapportage.  

De conclusies en aanbevelingen zijn geformuleerd op basis van de bevindingen. De bevindingen en de 

conclusies en aanbevelingen hebben wij voorgelegd aan het college voor een bestuurlijke reactie. De 

reactie van het college is - inclusief het nawoord van de rekenkamercommissie daarop - in de rapportage 

opgenomen.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd door de heer D. Jans (onderzoekscoördinator en lid van de 

rekenkamercommissie), de heer drs. J.P.P. van Dort (voorzitter rekenkamercommissie) en de heer R. 

Reedeker van het externe bureau 4Building BV. De rekenkamercommissie draagt de 

eindverantwoordelijkheid voor het rapport. De overige leden van de rekenkamercommissie zijn 

tussentijds geraadpleegd.  

Wij danken de ambtenaren en de bestuurders van de gemeente Leusden voor hun medewerking aan het 

onderzoek.  

 

Drs. J.P.P.  van Dort 

Voorzitter rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand 
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Bestuurlijke samenvatting  

 

Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek naar het risicomanagement bij het grondbeleid 

zoals dat afgesproken is met het afstemmingsoverleg van de gemeente. In het onderzoek is daarbij 

ingegaan op het grondbeleid zelf, het risicomanagement daarbij, de resultaten van het grondbeleid en 

de sturende en controlerende taak van de raad daarbij.  

 

De algemene conclusie is dat op nagenoeg alle aspecten met betrekking tot grondbeleid, de uitvoering 

ervan en het bijbehorende risicomanagement aan de daaraan te stellen normen wordt voldaan. 

Aandachtspunten zijn: 

- actualisering Grondbeleid met zoveel mogelijk SMART geformuleerde doelstellingen; 

- helderheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;  

- duidelijkheid over de wijze van sturing door de raad. 

 

De rekenkamercommissie doet in dit rapport aanbevelingen om te gaan voldoen aan de normen, waarbij 

de nadruk ligt op proces- en organisatorische verbeteringen. Daarbij worden aanbevelingen gedaan voor 

zowel college en ambtelijke organisatie als voor de raad zelf.  

 

De resultaten van het onderzoek geven aan dat verbeteringen nodig zijn om dit financieel belangrijke 

beleidsterrein nog beter te beheersen en te sturen. Dit blijkt onder andere uit het volgende: 

 ondanks de economische neergang die al sinds de tweede helft 2008 aan de gang is, ontbreekt een 

up to date grondbeleid afgestemd op de huidige structuurvisie van de gemeente. Er zijn al 

initiatieven gestart om te komen tot een nieuwe Nota Grondbeleid;  

 er zijn onduidelijkheden in de organisatie over de verdeling van taken en bevoegdheden met 

betrekking tot het grondbeleid en de uitvoering ervan. 

 

De belangrijkste aanbevelingen betreffen daarom: 

1. Stel een nieuwe nota Grondbeleid op waarin voldaan wordt aan de aangegeven normen met 

betrekking tot: 

 Het verwerken van alle relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving; 

 Beleidskeuzes baseren op afwegingen van mogelijkheden en de verwachte consequenties. 

 

2. Formuleer de doelstellingen van het grondbeleid op SMART + C1 wijze. 

 

3. Laat het grondbeleid aansluiten bij het realiseren van de vastgestelde structuurvisie en het 

beleidsmotto: “De Samenleving Voorop”. Denk bij het opstellen van het grondbeleid na wat dit 

beleidsmotto betekent voor de gebiedsontwikkeling. 

 

                                                           
1
 SMART + C staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Consistent. Bij het laatste 

punt gaat het om consistentie met andere beleidsterreinen. 
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4. Geef duidelijkheid over de Taken en bevoegdheden van betrokken afdelingen en functionarissen: 

- Zorg voor een zorgvuldige beschrijving van de processen binnen het grondbeleid en de 

realisering ervan; 

- Leg de taken,  bevoegdheden en verantwoordelijkheden vast van alle betrokkenen bij de 

opstelling van het grondbeleid en de uitvoering ervan in de concrete grondexploitaties en het 

bijbehorende risicomanagement. Maak daarin ook duidelijk hoe de integrale 

verantwoordelijkheid is geregeld. 

- Werk in het verlengde van heldere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan 

verbetering van de samenwerking tussen RO en FPC op dit grondbeleidsterrein. 

 

5. Geef als raad aan op welke wijze de vergroting van kennis bij de raad over de materie plaats kan 

vinden en op welke wijze de omgang met vertrouwelijke informatie zo kan verbeteren dat de rol 

van de raad beter ingevuld kan worden. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 
 

In 2011 is tijdens het afstemmingsoverleg van de gemeente Leusden tegen de rekenkamercommissie de 

voorkeur uitgesproken om onderzoek te verrichten naar het grondbeleid. Grondbeleid kan worden 

omschreven als een doelgerichte interventie in de grondmarkt . De overheid heeft daartoe een juridisch 

en financieel instrumentarium ter beschikking. Bij het grondbeleid gaat het over de toepassing van dit 

instrumentarium. Het doel is om op de gewenste plaats, tijdig en tegen aanvaardbare kosten grond 

respectievelijk ruimte beschikbaar te krijgen voor de vestiging van door de overheid gewenste functies.  

 

Met bijvoorbeeld structuurvisies en bestemmingsplannen heeft de gemeente Leusden een visie 

opgesteld op de gewenste functies binnen de gemeente. Om de visie te realiseren voert de gemeente 

Leusden een dynamisch grondbeleid, zoals vastgelegd in de nota Grondbeleid uit 2005.  

Dynamisch omdat de gemeente zich in een continu veranderende markt bevindt en hierbij op 

ontwikkelingen en partijen moet reageren en in andere gevallen zelf initiërend en regulerend wil 

optreden. 

 

De gemeente treedt als private partij op door zelf grond aan te kopen en te verkopen. Dit brengt met 

zich mee dat de gemeente direct sturing kan geven aan ontwikkelingen in de grondmarkt binnen de 

gemeente en het realiseren van haar eigen ambities. Echter, de risico’s van de grondexploitaties liggen 

dan ook primair bij de gemeente. Mede om de risico’s te beperken wordt  voor een deel van het 

grondbeleid samengewerkt met externe partijen Zo wordt bijvoorbeeld in de GEM Tabaksteeg 

samengewerkt tussen de gemeente Leusden, Heijmans Vastgoed B.V., Woningstichting Leusden en de 

Alliantie Ontwikkeling B.V. Deze samenwerking is gericht op het realiseren van een grote nieuwe 

woonwijk in Leusden-Zuid waar naast woningen ook diverse voorzieningen worden gerealiseerd. Voor de 

ontwikkeling van Valleipark is een overeenkomst gesloten met de combinatie Heilijgers en Heijmans. 

 

Het te voeren grondbeleid is voor de gemeente Leusden van wezenlijk maatschappelijk belang. Het 

wordt ingezet als instrument om ambities op het terrein van onder andere wonen, werken en recreatie 

te realiseren. Daarnaast gaan er in het grondbeleid substantiële bedragen om. Mede vanwege de keuze 

die de gemeente heeft gemaakt voor een dynamisch grondpolitiek loopt de gemeente risico’s op zowel 

het financiële, bestuurlijke als beleidsmatige/inhoudelijke vlak. Eén en ander maakt het noodzakelijk om 

het grondbeleid binnen de gemeente op een adequate wijze vorm te geven en te organiseren, waarbij  

belangrijke aandacht uitgaat naar het risicomanagement voor dit beleid.  

 

Dit onderzoek gaat op verzoek van de raad vooral in op de wijze van risicomanagement. Met het 

afstemmingsoverleg is de onderzoeksopzet daarvoor overeengekomen.  
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Wij verwijzen u naar de bijlagen voor een overzicht van de verschillende vormen van grondbeleid (bijlage 

3), een uiteenzetting over risicomanagement bij grondbeleid (bijlage 4) en kaderstelling en controle bij 

grondbeleid (bijlage 5).    

 

1.2 Afbakening 

 

De focus van het onderzoek is risicomanagement 

Het gaat in dit onderzoek om het risicomanagement dat de gemeente voert over het totale grondbeleid. 

Onder risicomanagement wordt verstaan: het identificeren en kwantificeren van risico's (bijvoorbeeld in 

een project) en het vaststellen en uitvoeren van beheersmaatregelen. Met beheersmaatregelen worden 

activiteiten bedoeld, waardoor de kans van optreden of de gevolgen van risico's worden beïnvloed. 

Afhankelijk van de kans en het gevolg kan een risico op 4 manieren worden aangepakt: 

1. voorkomen: één of beide van de factoren kans en gevolg wegnemen; 

2. verminderen: één of beide van de factoren kans en gevolg afzwakken; 

3. uitbesteden: risico's onderbrengen bij bijvoorbeeld andere partijen, zoals verzekeraars; 

4. accepteren: wanneer het risico kleiner is dan wat van tevoren vastgesteld is als acceptabele 

verliezen voor de organisatie. 

Zie voor verdere informatie bijlage 4 onderdeel Risicomanagement algemeen. 

 

Grondbeleid is een instrument dat de gemeente kan inzetten om doelstellingen in het ruimtelijke en 

sectoraal beleid te realiseren. Daarnaast wordt ook gekeken naar de wijze waarop 

gebiedsontwikkelingsprojecten zijn georganiseerd. Dit onderzoek concentreert zich dus niet op de vraag 

in hoeverre het grondbeleid als instrument een effectieve bijdrage levert aan het realiseren  van 

financiële of andere doelstellingen van deze projecten. Dit onderzoek is ook niet gericht op het 

narekenen van de grondexploitaties die door de gemeente Leusden zijn ingezet.  

 

Onderzoektijdvak: 2008 – 2011 

Medio 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden waardoor het 

grondbeleidsinstrumentarium is gewijzigd. De Wro 2008 vormt een belangrijk juridisch kader voor het 

grondbeleid, omdat hierin de opzet en totstandkoming van ruimtelijke plannen wordt geregeld. De 

grondexploitatiewet is onderdeel van de Wro en regelt met name de regiefunctie, waaronder het 

kostenverhaal, in het geval de gemeente geen eigenaar is van de grond. Het onderzoek heeft met name 

betrekking op de periode vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe Wro tot 2011. De nota grondbeleid 

van de gemeente Leusden is vastgesteld in 2005 en daarmee van toepassing op het onderzoekstijdvak. 

Daarom zal de nota grondbeleid worden meegenomen in het onderzoek. 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Risico
http://nl.wikipedia.org/wiki/Project
http://nl.wikipedia.org/wiki/Risico
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1.3 Doelstelling en onderzoeksvragen  

 

De doelstelling van dit onderzoek is: 

- inzicht verkrijgen in de wijze waarop het risicomanagement voor het grondbeleid is 

georganiseerd en hoe het functioneert in de praktijk;  

- in het licht van de veranderde marktomstandigheden mogelijke aanbevelingen doen voor 

verbeteringen. 

 

De centrale vraag van het onderzoek is: 

Hoe effectief is het risicomanagement met betrekking tot het grondbeleid? Zijn verbeteringen 

mogelijk? 

 

Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden worden de volgende deelvragen gesteld: 

1. Visie op het grondbeleid 

a. Welke overwegingen liggen ten grondslag aan het grondbeleid (inclusief de gekozen 

strategie en model voor risicobeheersing)? 

b. Wat zijn de doelstellingen van het grondbeleid? 

c. Wat is de rol van de gemeente en andere betrokken partijen bij het bereiken van de 

doelstellingen van het grondbeleid? 

2. Inbedding van het risicomanagement m.b.t. het grondbeleid binnen de gemeente 

a. Op welke wijze worden risico’s geïnventariseerd en geanalyseerd? 

b. Hoe zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de gemeentelijke 

organisatie verdeeld (binnen het grondbeleid en specifiek ten aanzien van 

risicomanagement)? 

c. Welke maatregelen treft de gemeente om (de risico’s van) het grondbeleid te beheersen? (te 

denken valt aan beleidsmaatregelen, tijd, capaciteit, middelen en o.a. beschikbare 

weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen) 

3. Resultaten van het grondbeleid 

In welke mate wordt geborgd dat de resultaten en effecten van het grondbeleid 

beantwoorden aan de vooraf gestelde doelstellingen? Hoe functioneert dit in de praktijk? 

Zijn verbeteringen mogelijk? 

4. Sturende en controlerende rol van de raad 

a. Wordt de raad tijdig geïnformeerd over de risico’s, resultaten, effecten en afwijkingen van 

beleid?  

b. Welke mogelijkheden heeft de raad om sturing te geven aan het grondbeleid? 

c. Van welke mogelijkheden maakt de raad gebruik om sturing te geven? 

d. Hoe en wanneer zet de raad deze mogelijkheden in? 
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1.4 Onderzoeksaanpak 

 

Vooronderzoek 

Tijdens het vooronderzoek heeft de rekenkamercommissie relevante literatuur en documenten 

bestudeerd. Op basis hiervan is de onderzoeksopzet geformuleerd. Deze is op 8 september 2011 

besproken in het afstemmingsoverleg. De opmerkingen van de daar aanwezige raadsleden zijn verwerkt 

in de onderzoeksopzet. Vervolgens is met de contactpersoon van de gemeente verder afgestemd over de 

te interviewen medewerkers van de gemeente, de te verkrijgen documenten en de verdere organisatie.  

 

Onderzoek 

In het kader van het onderzoek hebben wij de relevante gemeentelijke documenten bestudeerd (zie 

bijlage 1 voor een overzicht). Op basis van de onderzoeksvragen en de resultaten van de 

documentenstudie zijn de interviewvragen geformuleerd. Vervolgens zijn interviews gehouden, waarbij 

vooraf een vragenlijst is toegestuurd. Een overzicht van de geïnterviewden is opgenomen in bijlage 2. 

 

Op basis van de informatie verkregen uit de bestudeerde documenten en de gehouden interviews 

hebben wij een concept rapport met onze bevindingen opgesteld. Dit rapport is aan de geïnterviewden 

voorgelegd met de vraag of er onjuistheden zaten in de rapportage. De ontvangen reacties hebben wij 

waar dat van toepassing was verwerkt. Na verwerking van de technische reactie heeft de 

rekenkamercommissie nog met de leden van het afstemmingsoverleg gesproken over de 

onderzoeksbevindingen. De input vanuit het afstemmingsoverleg is verwerkt in de rapportage.  

De conclusies en aanbevelingen zijn geformuleerd op basis van de bevindingen. De bevindingen en de 

conclusies en aanbevelingen hebben wij voorgelegd aan het college voor een bestuurlijke reactie. Deze 

reactie en het nawoord van de rekenkamercommissie hierop zijn aan het einde van dit rapport 

opgenomen. De Raad kan er dus vanuit gaan dat de bevindingen correct zijn. De rekenkamercommissie 

adviseert daarom de discussie te richten op de conclusies en aanbevelingen en de reactie van het college 

daarop. 

 

1.5 Normenkader 

 

In dit onderzoek sluiten we aan bij de kwaliteitscirkel van Deming. Deze kwaliteitscirkel (zie afbeelding) is 

een hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossing. De cirkel beschrijft vier activiteiten 

die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn. De vier activiteiten zorgen voor een betere 

kwaliteit. Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht zijn.  

 

Het normenkader laat een onderverdeling zien naar de vier activiteiten, zoals 

deze door Deming worden onderscheiden: plan, do, check, act. Op basis van de 

vraagstelling in het onderzoek en de context van dit onderzoek is het 

normenkader samengesteld. De normen zijn door de rekenkamercommissie 
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ontwikkeld en het resultaat van ervaringen uit eerdere eigen onderzoeken en uit onderzoeken van 

andere rekenkamercommissies. De normen zijn gestructureerd per vraag en fase in de Deming Cirkel. 

 

Fase Vragen Norm 

Plan 1a  

 

 

Aan de keuze voor (de vorm van) het grondbeleid ligt een transparante en consistente 

probleemanalyse ten grondslag. 

- Algemeen: Het Grondbeleid behoort up tot date te zijn, waarbij de ontwikkelingen in de wet- en 

regelgeving en markt verwerkt moeten zijn. 

- Keuze strategie: Beleidskeuzes zijn gebaseerd op zorgvuldige afwegingen van de mogelijkheden, 

de verwachte consequenties van de verschillende keuzes en een daarbij behorende 

risicobeschouwing. 

-  Risicomanagement: De wijze waarop omgegaan wordt met de risico’s van een beleidskeuze 

behoren in het beleid te zijn verwoord dan wel in een aparte nota over risicomanagement 

gemeentebreed 

 

1b De doelstellingen van het grondbeleid zijn SMART+C
2
 geformuleerd. 

 

1c De gemeente is bekend met de actoren die betrokken zijn bij het grondbeleid. 

Tussen de betrokken actoren bestaat duidelijkheid over ieders rol. 

 

Do 2a en 2c Voor de raad, het college en de ambtelijke organisatie is op eenduidige, transparante en consistente 

wijze inzichtelijk op welke wijze de risico’s worden geïnventariseerd en wat de consequenties zijn 

van het grondbeleid in termen van beleid, risico, tijd, capaciteit en middelen voor de gemeente. 

 

2b De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is schriftelijk vastgelegd en de 

organisatie is bekend met deze verdeling. 

 

Check 3 Er worden SMART+C geformuleerde normen gehanteerd – die bovendien gerelateerd zijn aan de 

doelstellingen van het grondbeleid – om de voortgang van het grondbeleid te monitoren. 

 

Er vindt periodiek een evaluatie plaats naar de resultaten en effecten van het grondbeleid waarin 

ook wordt meegenomen de overwegingen die destijds aanleiding waren voor het grondbeleid, de 

keuze voor de strategie en het model voor risicobeheersing. 

 

Act 4a en 4b De afspraken met betrekking tot het moment, het onderwerp en de vorm van informatievoorziening 

aan de raad zijn schriftelijk vastgelegd en worden nageleefd. 

 

Voor de raad is inzichtelijk wat de resultaten en effecten van het grondbeleid zijn in relatie tot de 

doelstellingen en wat de (financiële) opbrengsten van het grondbeleid zijn. 

 

De raad heeft een volledig en eenduidig beeld over zijn mogelijkheden om sturing te geven aan het 

grondbeleid. 

 

4c en 4d De raad maakt een transparante en onderbouwde afweging wanneer hij welke instrumenten inzet, 

waarbij ruimte is voor een heroverweging van eerder gemaakte keuzes onder andere ten aanzien 

van de strategie en het model voor risicobeheersing. 

                                                           
2
 SMART+C staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Consistent. 
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1.6 Grondexploitatie Leusden 

 

In dit gedeelte is ter oriëntatie een korte schets van de situatie van de grondexploitaties in de gemeente 

Leusden weergegeven  

Situatie projecten Leusden 

De huidige grondexploitaties in de gemeente Leusden betreffen (met daarbij de stand per 1-1-2011): 

 Hamerveldsweg 136 geplande afsluiting per 31-12-2012 

 ’t Zicht   geplande afsluiting per 31-12-2012 

 Groot Agteveld  geplande afsluiting per 31-12-2021 

 Locaties Leusden Zuid geplande afsluiting per 31-12-2015 (per juni 2011 in exploitatie 

genomen) 

 

Visie 2010 projecten 

 Tabakssteeg intern geplande afsluiting per 31-12-2013 

 Valleipark  geplande afsluiting per 31-12-2016 

 Buitenplaats  geplande afsluiting per 31-12-2016 

 Plantage  geplande afsluiting per 31-12-2014 

 Biezenkamp  geplande afsluiting per 31-12-2016 

 Schammer  geplande afsluiting per 31-12-2012 

Complexen niet in exploitatie: Princenhof, Mastenbroek II, Leusden Zuid en restant Buitengebied. 

 

Per 1-1-2011 

 Omvang in exploitatie genomen complexen   € 9,6 miljoen 

 Omvang nog niet in exploitatie genomen gronden  € 3,0 miljoen 

 Risico’s grondexploitatie (begr. 2010-2014 paragraaf B) € 3,7 miljoen 

 Ondergrens reserve grondexploitatie   € 4,8 miljoen  

 Omvang reserve grondexploitatie     € 5 miljoen per 31/12/2011: €5 miljoen 

    

1.7 Leeswijzer 

 

Hoofdstuk 2 gaat in op de bevindingen van het onderzoek. Per paragraaf komt een deelvraag aan de 

orde. In hoofdstuk 3 staan de conclusies en aanbevelingen. Deze zijn gebaseerd op de bevindingen uit 

hoofdstuk 2. Daarna volgt de bestuurlijke reactie van het college van burgemeester en wethouders naar 

aanleiding van de bevindingen en op de conclusies en aanbevelingen. De rekenkamercommissie besluit 

dit rapport met het nawoord.  
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Hoofdstuk 2 Bevindingen 

 

Dit hoofdstuk gaat in op de onderzoeksbevindingen. Per paragraaf komt een deelvraag aan de orde en 

worden de betreffende bevindingen langs de norm gelegd.  

 

2.1 Visie op het grondbeleid 

 

2.1.1. Probleemanalyse 

 

Hoofdvraag 

Welke overwegingen liggen ten 

grondslag aan het grondbeleid? 

 

Norm 

Aan de keuze voor (de vorm van) het grondbeleid ligt een 

transparante en consistente probleemanalyse ten grondslag. 

 

Deelaspect:  

grondbeleid algemeen  

 

Norm:  

Het Grondbeleid behoort up to date te zijn, waarbij de 

ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en markt verwerkt moeten 

zijn. 

Bevindingen: 

De huidige Nota grondbeleid is nog van 2005, een tijd waarin de marktomstandigheden heel anders 

waren en nog ruim voor de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in 2008, het 

Besluit voorkeursrecht gemeenten 2010 en de wijzigingen Wro als gevolg van de Crisis- en herstelwet 

2010.  

Met de invoering van de Wro heeft de gemeente vergaande middelen gekregen om in te zetten bij het 

grondbeleid. In het formeel gevoerde grondbeleid zijn deze nieuwe mogelijkheden nog niet 

opgenomen. Deze nieuwe mogelijkheden hebben echter met name betrekking op faciliterend 

grondbeleid. Het huidige grondbeleid geeft voldoende ruimte om deze nieuwe instrumenten toe te 

passen. Dit gebeurt in de praktijk ook, bijvoorbeeld bij het project Groot Agteveld, waar recent een 

exploitatieplan is vastgesteld.” 

 

Deelaspect:  

de gekozen strategie 

Norm:  

Beleidskeuzes zijn gebaseerd op zorgvuldige afwegingen van de 

mogelijkheden, de verwachte consequenties van de verschillende 

keuzes en een daarbij behorende risicobeschouwing. 

Bevindingen: 

Voordat de Nota Grondbeleid 2005 verscheen was in het raadsconvenant voor de periode 2002-2006 

aangegeven dat de gemeente een actief grondbeleid voert. In het uitvoeringsprogramma van het 

College 2002-2006 is opgenomen dat de gemeente “aan de slag gaat” met het verwoorden en 

uitwerken van het grondbeleid onder andere in een nieuwe nota Grondbeleid.  De Nota Grondbeleid 

2005 is daarvan het resultaat waarin gekozen wordt voor een dynamisch grondbeleid. Dynamisch 
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omdat de gemeente zich in een continu veranderende markt bevindt en hierbij op ontwikkelingen en 

partijen moet reageren en in andere gevallen zelf initiërend en regulerend wil optreden.  

 

De nota bestaat uit drie delen: 

1. een kernnota waarin de gemeente het beleid concreet maakt door visie, keuzes en het stellen 

van 15 beleidskaders voor een dynamisch grondbeleid; 

2. een basisnota waarin de gemeente een toelichting geeft door middel van een inventarisatie en 

analyse van de grondmarkt en het grondbeleid; 

3. een uitvoeringsnota waarin door het opstellen van spelregels inhoud gegeven wordt aan de 

implementatie en uitvoering van het beleid. 

 

In de Kernnota wordt aangegeven dat het belangrijkste doel van het grondbeleid voor de gemeente is 

om de uitvoering van het ruimtelijk beleid te regisseren en te beheren, door het realiseren van 

concrete functies en door het tot ontwikkeling (doen) brengen van bouwlocaties. Reden daarvoor is 

om het feitelijk ruimtegebruik beter te laten aansluiten op het maatschappelijk gewenste 

ruimtegebruik, zoals dat is neergelegd in het Structuurbeeld 2010-2015 en het daarvan afgeleide 

Visiedocument 2010 met de individuele projecten.  

 

De keuze voor het dynamisch grondbeleid maakt het mogelijk om per project/situatie aan de hand van 

varianten en risicobeschouwingen heel bewust te kiezen. Dat wordt verder vorm gegeven in de  

basisnota en de uitvoeringsnota. 

 

In de nota Grondbeleid worden vele onderwerpen belicht, zoals de organisatie van het grondbeleid, 

het gebruik en inzet van instrumenten, de invulling van het dynamisch grondbeleid en de 

gemeentelijke regie, organisatie en werkwijze. De nota is duidelijk en behandelt alle belangrijke 

relevante onderwerpen met betrekking tot grondpolitiek en de vormgeving daarvan. 

 

Deelaspect:  

het model van risicobeheersing 

Norm:  

De wijze waarop omgegaan wordt met de risico’s van een 

beleidskeuze behoren in het beleid te zijn verwoord dan wel in een 

aparte nota over risicomanagement gemeente breed. 

Bevindingen: 

In de Nota Grondbeleid wordt op verschillende plaatsen invulling gegeven aan de wijze waarop met 

risico’s wordt omgegaan. 

 In beleidskader 3 wordt aangegeven: “De gemeente streeft een actieve grondverwervings-

politiek na. Dit betekent, wanneer mogelijk en met overzienbare risico’s, het inzetten van 

beleid, instrumenten en financiële middelen om optimaal de regiefunctie op de grondmarkt te 

vervullen”. In de toelichting wordt dan aangegeven dat overzienbare risico’s betrekking hebben 

op de afweging van de inzet van middelen en het rendement daarop. Bij overzienbare risico’s 

zijn tevens de beoogde dekking, terugverdientijd en terugverdiencapaciteit van een te kopen 
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perceel van belang. In de Basisnota wordt in paragraaf 7.10 aangegeven dat het uitvoeren van 

een risicoanalyse standaard onderdeel uitmaakt van beslissingen omtrent grondaankoop, het 

aangaan van samenwerkingen en alle andere aspecten waarop de gemeente risico loopt.  

 In beleidskader 11 staat: “bij zelfstandige uitvoering van grondexploitaties of het aangaan van 

samenwerking wordt een risicoanalyse uitgevoerd en worden de risico’s ingeschat en de 

dekking benoemd”. 

 In de checklist Grondbeleid die is opgenomen in de Kernnota en Basisnota wordt in de punten 

13 en 14 ingegaan op de risicoafdekking bij een next best optie als het voorgestelde niet 

haalbaar is en hoe er gehandeld gaat worden bij een slecht weer scenario. Deze checklist moet 

bij de start van elk project en bij ieder fase in het project worden doorlopen en hier moet over 

worden gerapporteerd. In de praktijk wordt aan de hand van deze checklist het bestuur 

geadviseerd. En aan het eind van iedere fase en het ingaan van een nieuwe, worden (het al dan 

niet behalen van) de doelstellingen van het project geëvalueerd. Dit vindt, soms echter niet 

expliciet, plaats aan de hand van de checklist. Daarna vindt pas besluitvorming plaats. Op deze 

wijze wordt geborgd dat de Nota Grondbeleid wordt uitgevoerd bij de start en tijdens de 

uitvoering van een grondexploitatie. 

 

Uit de interviews en documenten - in het bijzonder de Nota Risicomanagement en 

weerstandsvermogen 2010 - is gebleken dat er algemeen beleid is hoe de gemeente op alle 

beleidsterreinen omgaat met risicomanagement. Niet alleen op het terrein van het grondbeleid, maar 

ook op de andere beleidsterreinen is risicomanagement gestructureerd vormgegeven en maakt het 

onderdeel uit van de planning en control cyclus.  

 

Aan het risicomanagement bij de uitvoering van het grondbeleid wordt onder andere vorm gegeven in 

de begrotingshoofdstukken B Weerstandvermogen en G Grondbeleid, in de op verschillende 

momenten uitgebrachte Monitor Kredietcrisis Grondbedrijf en in de jaarlijkse actualisaties van de 

grondexploitaties.  

 

De Monitor Kredietcrisis wordt gemaakt zodra zich als gevolg van de recessie omstandigheden 

voordoen, die mogelijkerwijs leiden tot nieuwe en/of andere gevolgen voor de grondexploitaties (zie 

Inleiding in de Monitor van februari 2011). 
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2.1.2. Doelstellingen 

 

 

Doelstellingen grondbeleid 

Norm 

De doelstellingen van het grondbeleid zijn SMART+C geformuleerd 

Bevindingen: 

In de basisnota Grondbeleid staan de doelstellingen verwoord. De gemeente Leusden streeft een 

actieve grondverwervingspolitiek na. Dat betekent dat wanneer mogelijk en met overzienbare risico’s, 

beleid, instrumenten en financiële middelen worden ingezet om optimaal de regiefunctie op de 

grondmarkt te vervullen.  

 Wanneer mogelijk heeft betrekking op de mogelijkheid om bijvoorbeeld gronden te verwerven 

of te onteigenen, beleid als kader in te zetten of instrumenten te gebruiken. 

 Met overzienbare risico’s heeft betrekking op de afweging van de inzet van middelen en het 

rendement hierop . Bij overzienbare risico’s zijn tevens de beoogde dekking, terugverdientijd en 

terugverdiencapaciteit van een te kopen perceel van belang. Een goede implementatie en het 

ontwikkelen van de juiste instrumenten maakt het mogelijk de term “overzienbaar” te 

kwantificeren en hierover prestatieafspraken met het bestuur te maken. 

 Gemeentelijk beleid, instrumenten en financiële middelen bestaan uit: 

a) inzet van beleid en stellen van randvoorwaarden vanuit het beleid; 

b) inzet van ruimtelijke ordeningsinstrumenten (bijv. bestemmingsplan) en 

grondbeleidsinstrumenten (bijv. Wet voorkeursrecht Gemeenten); 

c) inzet van geld gealloceerd binnen het grondbedrijf om grondposities te verwerven of 

locatieontwikkeling mogelijk te maken (bijv. afdekken onrendabele onderdelen binnen 

exploitaties). 

 Optimaal de regiefunctie vervullen betekent, tegen de achtergrond van de ambitie die de 

gemeente voor een locatie heeft, grip te hebben op: 

a) ruimtelijke randvoorwaarden; 

b) programma; 

c) kwaliteit en 

d) kosten en baten (= grondexploitatie). 

 

Binnen de kaders van dynamisch grondbeleid betekent actieve grondverwervings-politiek: het initiatief 

nemen, wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan. Tevens betekent het goed op de hoogte 

blijven van de mogelijkheden die als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen in Leusden aanleiding 

geven tot verwerving of de overweging om tot verwerving over te gaan. Feitelijk ligt hier de kern: de 

mogelijkheden kunnen onderzoeken in een voorfase om wel of niet actief te worden. Wanneer besloten 

wordt niet actief te verwerven, kan vervolgens ook een antwoord worden gegeven op de wijze waarop 

de gemeente dan wel actief is en welke middelen zij wil inzetten. 

 

Doelstelling is dus regie op de grondmarkt. Zoals al aangegeven in 2.1.1. worden in de nota Grondbeleid 

vele onderwerpen belicht, zoals organisatie van het grondbeleid, het gebruik en inzet van instrumenten, 
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de invulling van het dynamisch grondbeleid en de gemeentelijke regie, organisatie en werkwijze. De 

nota is duidelijk en behandelt alle belangrijke relevante onderwerpen m.b.t. grondpolitiek en de 

vormgeving daarvan. 

 

De doelstellingen zijn weliswaar niet SMART geformuleerd voor het beleid, zoals in de norm 

aangegeven. Die formulering krijgt wel vorm in de grondexploitatieprojecten zelf. In de checklist die 

binnen het grondbeleidsteam (vertegenwoordigers ruimtelijke ontwikkeling, juridische zaken en 

financiële zaken) wordt gebruikt wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de te realiseren doelstellingen van 

het project. In de praktijk wordt aan de hand van deze checklist het bestuur geadviseerd. En aan het 

eind van iedere fase en het ingaan van een nieuwe, worden (het al dan niet behalen van) de 

doelstellingen van het project geëvalueerd. Dit vindt, soms echter niet expliciet, plaats aan de hand van 

de checklist. Daarna vindt pas besluitvorming plaats. Op deze wijze wordt geborgd dat de Nota 

Grondbeleid wordt uitgevoerd bij de start en tijdens de uitvoering van een grondexploitatie.  

 

 

2.1.3. Actoren 

 

 

Rol van de gemeente en andere partijen bij het 

bereiken van de doelstellingen van het grondbeleid 

Norm 

- De gemeente is bekend met de actoren 

- Er bestaat duidelijkheid over ieders rol 

Bevindingen: 

In de kernnota wordt stilgestaan bij de samenwerking met partijen op de grondmarkt. 

Samenwerking in het locatieontwikkelingstraject betekent: Met welke partners geeft de gemeente 

uitvoering aan haar grondbeleid, door afspraken te maken op welke wijze bouwlocaties tot ontwikkeling 

komen?  

 

De samenwerkingsvormen kunnen algemeen van aard zijn (bijvoorbeeld spelregels of generieke 

overeenkomsten) en kunnen per (bouw)locatie verschillen. Iedere samenwerkingsvorm is uniek; er zijn 

echter 4 hoofdgroepen te onderscheiden.  

1. de exploitatieovereenkomst;  

2. de ontwikkelovereenkomst;  

3. de samenwerkingsovereenkomst als gemeenschappelijke grondexploitatie (SOK in een Vof of 

een CV); 

4. de samenwerkingsovereenkomst binnen een rechtspersoon (BV).  

 

De keuze van het bepalen van een samenwerkingsvorm is vaak een complex proces van afweging van 

positiebepaling, risico’s en de mate van zeggenschap en regie die de gemeente kan of wil voeren. 

Tevens is het moment in het locatieontwikkelingsproces vaak mede bepalend voor wat men wil en kan. 

In de checklist grondbeleid wordt een eenduidige keuze mogelijkheid gemaakt en wordt een adequate 

afwegingsmethodiek aangegeven. De keuze voor een samenwerkingsvorm vindt al in de beginfase van 
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een project plaats. Uiteraard betreft het hier een voorkeur, waarbij vervolgens gedurende het traject 

gestuurd zal worden om deze ook te realiseren. De keuze om samen te werken ligt dus duidelijk in het 

verlengde van de vragen die gesteld dienen te worden bij grondverwervingspolitiek.  

Als beleidskader 6 wordt dan geformuleerd: “De visie op samenwerking is er één waarbij de rol van 

partijen en de gelijkheid in het proces voorop staat. De gemeente behartigt het publieke belang en 

dwingt dit indien noodzakelijk ook af.” 

 

De gemeente werkt binnen een krachtenveld waarin zij niet alleen staat. De gemeente 

vertegenwoordigt het algemeen belang: dit belang staat naast dat van bijvoorbeeld marktpartijen die 

woningen willen bouwen. Het gemeentelijk belang is een ander belang, maar geen hoger of beter 

belang. Zonder het samenbrengen van belangen wordt geen van de belangen gerealiseerd. De rol van 

partijen verschilt. Enerzijds is de gemeente een partner, anderzijds is zij degene die de ruimtelijke 

ontwikkeling stuurt en die dus ook de instrumenten die haar ter beschikking staan optimaal dient te 

gebruiken. Dit betekent ook dat zij naast samenwerken de mogelijkheden heeft om het publiek belang 

af te dwingen. 

 

Zoals aangegeven wordt met behulp van de uitgebreide checklist per project nagegaan wat de beste 

organisatie is van de grondexploitatie. De gemeente kent dan ook verschillende vormen van 

grondexploitaties. Het grootste project wordt gerealiseerd in de GEM Tabaksteeg; een samenwerking 

tussen de gemeente Leusden en Heijmans Vastgoed B.V. Voor het project Valleipark is een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten met Heijmans en Heiligers BV,. De Plantage is een project 

waarvoor een overeenkomst is gesloten met Van Wijnen Projectontwikkeling. Voor de Biezenkamp is de 

Proper Stok Groep de ontwikkelaar.  

 

Kortom de gemeente heeft bewust met steeds verschillende partijen overeenkomsten gesloten, 

afgestemd op de mogelijkheden en noodzakelijkheden per project. Hierbij waren voor een deel 

verschillende partijen betrokken, met name als gevolg van grondposities die door deze partijen werden 

ingenomen. Daarmee wordt niet alleen duidelijk aangegeven dat de gemeente haar beleid zorgvuldig 

uitvoert, maar ook dat de kennis van de markt en marktpartijen aanwezig is. In de overeenkomsten 

worden de rollen duidelijk aan gegeven, een voorbeeld daarvan is de overeenkomst met betrekking tot 

de GEM Tabaksteeg. 
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2.2 Inbedding risicomanagement m.b.t. grondbeleid binnen de gemeente  

 

2.2.1. Risicomanagement 

 

Vragen 

- Op welke wijze worden risico’s geïnventariseerd, 

geanalyseerd en vastgelegd? 

- Welke maatregelen treft de gemeente om (de 

risico’s van) het grondbeleid te beheersen? (te 

denken valt aan beleidsmaatregelen, tijd, 

capaciteit, middelen en o.a. beschikbare 

weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen) 

Norm 

Voor de raad, het college en de ambtelijke 

organisatie is op eenduidige, transparante en 

consistente wijze inzichtelijk op welke wijze de 

risico’s worden geïnventariseerd en geanalyseerd 

en wat de consequenties zijn van het grondbeleid 

in termen van beleid, risico, tijd, capaciteit en 

middelen voor de gemeente. 

Bevindingen: 

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop het risicomanagementbeleid 

voor het grondbeleid in de gemeente is vormgegeven. Bij de gemeente is met de Nota 

Risicomanagement en weerstandsvermogen 2010 een formeel risicomanagementbeleid vormgegeven 

in een door de raad vastgesteld beleid. 

  

In de Nota zijn bij de keuzen de volgende bestuurlijke overwegingen meegenomen: 

- De nota moet borgen dat de raad haar controlerende rol goed maar ook efficiënt kan uitvoeren. 

- Er moet evenwicht zijn tussen de informatieverplichting en de administratieve inspanning die 

hiervoor nodig is. Het creëren van een actief en doelmatig risicomanagement met een 

realistisch ambitieniveau is het criterium. 

- Er moet evenwicht zijn tussen risicodenken en kansdenken. Aandacht voor risico’s is goed, maar 

moet niet ten koste gaan van het denken in mogelijkheden en kansen en leiden tot 

risicomijdend gedrag. Dat laatste past niet in onze organisatiecultuur. 

- De gekozen methodieken moeten praktisch toepasbaar zijn en niet resulteren in ingewikkelde 

risicosimulatiemodellen waarvoor extra capaciteit of dure software nodig is. 

 

Op goede wijze wordt aangegeven welke doelen en verbeteringen er worden nagestreefd met de nota. 

Vervolgens worden ook de rollen van College en Raad aangegeven en wordt ingegaan op het 

risicomanagementproces. Met het positieve besluit over deze nota is verankerd hoe risicomanagement 

gemeentebreed en daarmee ook voor het grondbeleid wordt vormgegeven.  

 

In de Nota financiële beleidskaders Grondbedrijf wordt ook ingegaan op de risico’s bij grondexploitaties. 

Aangegeven wordt dat voor het verkrijgen van inzicht in en de beheersing van de mogelijke risico’s 

risicomanagement wordt gevoerd. Dat komt tot uitdrukking bij de jaarlijkse actualisaties van de 

grondexploitaties, de begroting en de jaarrekening vooral in de paragraven grondbeleid en 

weerstandvermogen.  
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De volgende categorieën worden onderkend: 

- Politieke en beleidsmatige risico’s 

- Economische risico’s 

- Samenwerkingsrisico’s 

- Juridische risico’s 

- Verhaalrisico’s 

- Fiscale risico’s 

 

Aangegeven wordt tevens dat indien er sprake is van bijzondere ontwikkelingen er tussentijds 

risicoanalyses uitgevoerd worden. 

 

In de jaarlijkse Nota Actualisaties grondexploitaties wordt per project ingegaan op de risico’s en worden 

financiële voorzieningen getroffen als daar op basis van de risicoanalyse aanleiding voor is. 

Periodiek verzorgt het College informatie aan de Raad over de gevolgen van de kredietcrisis in een 

monitor kredietcrisis Grondbedrijf. In februari 2011 is een aparte Monitor voor het grondbedrijf  

uitgebracht. Daarvoor was dit onderdeel van de monitor kredietcrisis gemeentebreed. In de monitor 

wordt specifiek ingegaan op de mogelijke gevolgen van de crisis op de grondexploitaties en maatregelen 

ter beheersing. 

 

 

2.2.2. Taken en bevoegdheden 

 

Vraag 

Hoe zijn de taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden binnen de gemeentelijke 

organisatie verdeeld (binnen het grondbeleid en 

specifiek ten aanzien van risicomanagement)? 

 

Norm 

De verdeling van taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden is schriftelijk vastgelegd en 

de organisatie is bekend met deze verdeling. 

 

Bevindingen: 

Een deel van het onderzoek en de interviews is besteed aan de organisatie van de werkzaamheden voor 

het grondbeleid en de gebiedsontwikkelingsprojecten omdat dit naast het risicomanagementsysteem  

één van de belangrijkste onderdelen is van risicomanagement.  

 

In hoofdstuk 8 van de Basisnota Grondbeleid wordt de organisatie en positionering van het grondbedrijf 

aangegeven. In dit hoofdstuk wordt aangegeven dat het primaat van het ruimtelijk beleid ligt bij de 

afdeling RO en het primaat voor grondbedrijfszaken bij de afdeling FPC. De belangrijkste rollen bij 

grondexploitaties worden daarmee verdeeld over 2 afdelingen. Dat vraagt om een heldere afbakening 

van taken en bevoegdheden. Respondenten geven aan dat er geen heldere beschrijving is van de taken 

en bevoegdheden op het gebied van grondbeleid en grondexploitaties; dit is een punt van aandacht bij 

de opstelling van de nieuwe Nota Grondbeleid.  
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Daarnaast worden in de interviews op onderdelen zorgen geuit over de wijze waarop de uitvoering van 

het Grondbeleid is georganiseerd met een verdeling van verantwoordelijkheden over de afdelingen RO 

en FPC/Grondbedrijf.  

 

Door respondenten worden daarbij opmerkingen gemaakt zoals: 

 Het Grondbedrijf heeft een beperkte omvang (2,5fte) en is daarmee kwetsbaar. 

 Samenwerking tussen RO en FPC loopt niet altijd soepel en levert weleens wrijving op, waardoor 

discussies opgeschaald moeten worden. 

 Integrale verantwoordelijkheid voor een project is er in onvoldoende mate, doordat projectleiders 

zich niet financieel verantwoordelijk voelen. 

 Het bijt elkaar nog wel eens dat de financiële verantwoordelijkheid bij het Grondbedrijf ligt en de 

uitvoeringsverantwoordelijkheid bij de projectleider RO. Hierdoor gaan besluiten tijdens de realisatie 

zonder goed overleg ten koste van het resultaat. 

 De projectleider is integraal verantwoordelijk, maar dat staat nergens beschreven. Het is een 

informele afspraak. Anderen geven aan dat zij zich niet zo gedragen. 

 De projectleider is planverantwoordelijk, de financiële verantwoordelijkheid ligt bij FPC, waardoor er 

geen integrale verantwoordelijkheid is. Kortom onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden. 

 De projectleider doet grondaankopen, weliswaar na overleg met grondbedrijf en met kaders van het 

Grondbedrijf. Maar als hij er niet uitkomt dan moet de grondexploitatie maar aangepast worden. 

 Projectleiders voelen zich te weinig verantwoordelijk voor het resultaat. 

 
In het kader van de benodigde interne ‘checks and balances’ is gekozen voor de huidige verdeling van 

verantwoordelijkheden tussen de afdelingen RO en FPC/Grondbedrijf. Het is goed dat er een gezonde 

en noodzakelijk spanning is tussen grondbedrijf en projectleiders. Dat houdt het scherp. Bovenstaande 

uitspraken moeten ook in dat kader worden gezien. 

Het op een heldere en eenduidige wijze vastleggen van deze taken en verantwoordelijkheden is daarbij 

wel een punt van aandacht. Dit zal in de op stapel staande nieuwe Nota Grondbeleid worden 

uitgewerkt. 

 
Er is tijdens de interviews niet gebleken dat er een document is waarin duidelijk de taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het kader van de uitvoering van het grondbeleid en de 

grondexploitaties en vooral met betrekking tot risicomanagement zijn beschreven.  

Bij de technische reactie op het rapport werd en document toegezonden van een jaar of twee oud, dat 

overigens niet officieel bestuurlijk is vastgelegd, waarin wordt uiteengezet wat de taken en 

verantwoordelijkheden zijn die de afdelingen RO en FPC hebben met betrekking tot grondexploitaties. 

Met betrekking tot risicomanagement wordt niets specifieks aangegeven. 
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2.3 Resultaten van het grondbeleid  

 

Vraag 

Beantwoorden 

de resultaten en 

effecten aan de 

doelen? 

Norm 

- Er worden SMART+C geformuleerde normen gehanteerd – die bovendien 

gerelateerd zijn aan de doelstellingen van het grondbeleid – om de voortgang 

van het grondbeleid te monitoren. 

- Er vindt periodiek een evaluatie plaats naar de resultaten en effecten van het 

grondbeleid waarin ook wordt meegenomen de overwegingen die destijds 

aanleiding waren voor het grondbeleid, de keuze voor de strategie, de 

parameters en het model voor risicobeheersing 

- Er vindt gestructureerde bewaking en evaluatie plaats van de afzonderlijke 

grondexploitaties waarbij steeds inzichtelijk wordt gemaakt hoe de resultaten 

en de gebruikte parameters verlopen 

Bevindingen: 

Voortgang geheel beleid en resultaten 

Uit de documenten en de interviews is duidelijk geworden dat er geen evaluatie of monitoring van het 

gehele grondbeleid plaats vindt. Er zijn ook geen normen en/of afspraken om de voortgang van het 

beleid tussentijds te monitoren. Er zijn bij de rekenkamercommissie geen documenten waarin de Nota 

Grondbeleid wordt herijkt of geëvalueerd. Wel wordt op dit moment gewerkt aan een integrale 

herziening van de nota grondbeleid uit 2005. In de nieuwe nota grondbeleid worden de bevindingen 

van (het gebruik van) de huidige nota grondbeleid meegenomen. Aan de eerste twee hierboven 

geformuleerde normen wordt dan ook niet voldaan. 

 

Afzonderlijke grondexploitaties 

Naast het monitoren en evalueren van het algehele grondbeleid is het monitoren en evalueren van de 

grondexploitaties van groot belang. Het beleid krijgt tenslotte concreet vorm in de 

gebiedsontwikkelingsprojecten. De vraag of de resultaten en effecten van het grondbeleid 

beantwoorden aan de doelen kan ook beantwoord worden door het evalueren en monitoren van die 

projecten. Monitoring en evaluatie is niet alleen voor het beoordelen van de resultaten en effecten van 

het beleid van belang, maar ook om de ontwikkeling van de resultaten en effecten scherp te bewaken 

en eventueel parameters in het financiële model bij te stellen.  

 

Jaarlijkse worden alle grondexploitaties zorgvuldig geactualiseerd. Zo worden in de laatste actualisaties 

van mei 2011 voor alle projecten de relevante ontwikkelingen beschreven, worden de 

grondexploitaties opnieuw gewaardeerd, en worden risicoanalyses gemaakt.   

Genoemde actualisaties worden als geheim document aan de raad aangeboden.  

Aan de geformuleerde norm van een gestructureerde bewaking en evaluatie van de afzonderlijke 

grondexploitaties waarbij steeds inzichtelijk wordt gemaakt hoe de resultaten en de gebruikte 

parameters verlopen wordt dan ook voldaan. 
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2.4 Sturende en controlerende rol van de raad  

 

2.4.1. Sturingsmogelijkheden 

 

Vragen 

- Wordt de raad tijdig en adequaat 

geïnformeerd over de risico’s, 

resultaten, effecten en afwijkingen 

van beleid?  

- Welke mogelijkheden heeft de raad 

om sturing te geven aan het 

grondbeleid? 

 

Norm 

- De afspraken met betrekking tot het moment, het 

onderwerp en de vorm van informatievoorziening aan de 

raad zijn schriftelijk vastgelegd en worden nageleefd. 

- Voor de raad is inzichtelijk wat de resultaten en effecten 

van het grondbeleid zijn in relatie tot de doelstellingen en 

wat (financiële) opbrengsten van het grondbeleid zijn. 

- De raad heeft een volledig en eenduidig beeld over zijn 

mogelijkheden om sturing te geven aan het grondbeleid. 

Bevindingen 

Uit de interviews en de documentatie blijkt dat de raad onder andere op de volgende belangrijke 

momenten (onderstreept) wordt geïnformeerd over het grondbeleid en de voortgang van de 

gebiedsontwikkelingsprojecten: 

1. Bij het opstellen van het Grondbeleid zoals dat is gebeurd in 2005. De gemeente is voornemens 

om een nieuwe nota Grondbeleid op te stellen. In de raad zal daarover besluitvorming moeten 

plaats vinden.  

2. Bij het vaststellen van de Nota financiële beleidskaders Grondbedrijf maart 2009. In deze Nota 

worden op heldere wijze de kaders aangegeven die voor het Grondbedrijf en daarmee de 

grondexploitaties van toepassing zijn. De uitgebreide nota gaat in op een groot aantal aspecten 

zoals:  

- wettelijk kader; 

- kaders paragraaf Grondbeleid vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV); 

- kredietverstrekking en autorisatie; 

- exploitatiefasen; 

- activering en waardering; 

- reserves, voorzieningen en risico’s; 

- financiering van grondexploitaties; 

- grondprijsbeleid; 

- exploitatieovereenkomsten en kostenverhaal; 

- exploitatieopzet en actualisatie, afsluiten en resultaat nemen en 

- planning en control. 

 

De algemene beginselen die in deze nota bij de kaders worden gehanteerd  zijn de volgende: 

- het voorzichtigheidsbeginsel bij de balanswaardering van activa en passiva en  

- het realisatiebeginsel. Dat wil zeggen dat waardevermeerderingen van jaarrekeningposten 

slechts in het resultaat tot uiting mogen worden gebracht indien zij op de balansadatum 
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daadwerkelijk zijn gerealiseerd; 

- transparantiebeginsel met betrekking tot het finacieel handelen van de gemeente bij 

grondexploitaties. 

Op transparante wijze worden daarmee door de raad de financiële kaders voor het 

Grondbedrijf vastgesteld. 

3. Bij de nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2010 wordt gemeentebreed het 

systeem van risicomanagement beschreven. De eerdere rapportage risico’s en 

weerstandvermogen 2004 werd daarbij ingetrokken. Dit geeft aan dat al vele jaren de 

gemeente invulling geeft aan risicomanagement. 

4. In het CollegeUitvoeringsProgramma. In dit uitvoeringsprogramma zijn de kaders van het 

Coalitieakkoord 2010-2014 nader uitgewerkt in de vorm van bestuursopdrachten. Via deze 

bestuursopdrachten wordt ernaar gestreefd de beschreven kaders meer SMART te maken op 

uitvoeringsniveau. Voorbeelden in het kader van gebiedsontwikkelingen zijn daarbij: Bouwen 

binnen rode contouren (grenzen Leusden), Niet bouwen over het Valleikanaal, Hart van 

Leusden en Totaalvisie kantorenlocatie Princenhof.  

5. In de begroting 2010-2014 wordt in paragraaf B Weerstandsvermogen ingegaan op het 

benodigde vermogen voor het Grondbedrijf en in paragraaf G Grondbeleid wordt uitgebreid 

stil gestaan bij het grondbeleid en de grondexploitaties en de bijbehorende financiën en 

resultaatprognoses.  

6. Jaarlijkse rapportage over de actualisering van de grondexploitaties van de Visie 2010 

projecten en de andere projecten. 

7. Monitor kredietcrisis. Periodiek verzorgt het College informatie aan de raad over de gevolgen 

van de kredietcrisis. Voor het eerst is in februari 2011 een aparte Monitor voor het 

grondbedrijf  uitgebracht. Daarvoor was dit onderdeel van de monitor kredietcrisis 

gemeentebreed. In de monitor wordt specifiek ingegaan op de mogelijke gevolgen van de crisis 

op de grondexploitaties. Respondenten geven aan dat deze informatieverstrekking door de 

raad wordt gewaardeerd en dat er mede door deze (geheime) informatievoorziening 

vertrouwen bij de raad bestaat in het ambtelijk apparaat.  

 

De raad wordt op vele momenten (ook vertrouwelijk indien noodzakelijk) geïnformeerd over alle 

relevante zaken met betrekking tot het grondbeleid en de grondexploitaties.  

Respondenten geven breed aan dat de raad op dit beleidsterrein vertrouwen heeft in de wijze waarop 

de gemeente dit behartigt en hierover informeert aan de raad. 

 

Zowel uit de documentatie als uit de interviews komt nergens naar voren dat de raad zelfstandig acties 

neemt om het college op dit terrein te controleren. De wijze en de momenten waarop de raad wordt 

geïnformeerd en betrokken wordt bij de besluitvorming over het grondbeleid en de grondexploitaties 

inclusief het risicomanagement  geeft blijkbaar geen aanleiding om voor de controlerende taak een 

andere vorm te kiezen dan thans het geval. 
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2.4.2. Wijze van sturing  

 

Vraag 

Van welke mogelijkheden maakt de 

raad gebruik om sturing te geven? 

Hoe en wanneer zet de raad deze 

mogelijkheden in? 

 

Norm 

De raad maakt een transparante en onderbouwde afweging 

wanneer hij welke instrumenten inzet, waarbij ruimte is voor 

een heroverweging van eerder gemaakte keuzes onder 

andere ten aanzien van strategie en het model voor 

risicobeheersing. 

Bevindingen: 

Zoals in 2.4.1 is aangegeven heeft er in de raad besluitvorming plaatsgevonden over alle essentiële 

onderwerpen en stukken betreffende het grondbeleid, grondexploitaties en risicomanagement. 

De raad wordt door de gemeente betrokken bij de gehele materie en dat resulteert er volgens 

respondenten in dat er een groot vertrouwen is van de raad in het functioneren van het gemeentelijk 

apparaat op dit terrein.  

 

Noch uit de bij de rekenkamercommissie beschikbare documenten blijkt, noch bij de respondenten is 

bekend of er door de raad een transparante en onderbouwde afweging wordt gemaakt wanneer en 

welke instrumenten ingezet worden voor het geven van sturing.  

 

In het overleg met de auditcommissie kwamen een aantal zaken aan de orde die van belang zijn voor 

het goed kunnen invullen van de rol van de raad in de lastige materie van het grondbeleid. 

- De materie is veelal complex voor een eenvoudig raadslid, maar dat ontslaat het raadslid niet 

van de verplichting zich actief te laten voorlichten en te laten scholen.  

- Stukken zijn nu veelal geheim en liggen ter inzage bij de griffier. Daar kunnen ze gelezen 

worden, maar overleggen met fractieleden kan dus niet goed en het is lastig om te 

vergelijken met voorgaande rapportages.  

- De halfjaarcyclus van de informatieverstrekking (bijvoorbeeld risicoanalyse of 

kredietcrisismonitor) is soms te lang. Tussendoor wordt nu soms in de krant gelezen dat iets 

veranderd is, terwijl met de infoverstrekking gewacht wordt op de halfjaars cyclus. 
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Hoofdstuk 3 Conclusies en aanbevelingen 

 

3.1 Conclusies 

Op basis van bovenstaande bevindingen zijn de volgende conclusies te trekken voor het al dan niet  

voldoen aan de norm. 

 

3.1.1. Visie op het Grondbeleid 

Probleemanalyse 

Vraag 

Welke overwegingen liggen ten 

grondslag aan het grondbeleid? 

Norm 

Aan de keuze voor (de vorm van) het grondbeleid ligt een 

transparante en consistente probleemanalyse ten grondslag. 

Deelaspect:  

Grondbeleid algemeen  

 

Norm:  

Het Grondbeleid behoort up tot date te zijn, waarbij de 

ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en markt verwerkt moeten 

zijn. 

Conclusie: voor dit deelaspect wordt niet aan de norm voldaan 

Deelaspect:  

De gekozen strategie 

Norm:  

Beleidskeuzes zijn gebaseerd op zorgvuldige afwegingen van de 

mogelijkheden, de verwachte consequenties van de verschillende 

keuzes en een daarbij behorende risicobeschouwing. 

Conclusie: voor dit deelaspect wordt aan de norm voldaan 

Deelaspect:  

Het model van risicobeheersing 

Norm:  

De wijze waarop omgegaan wordt met de risico’s van een 

beleidskeuze behoren in het beleid te zijn verwoord dan wel in een 

aparte nota over risicomanagement gemeente breed. 

Conclusie: voor dit deelaspect wordt aan de norm voldaan 

 

Doelstellingen 

Doelstellingen grondbeleid Norm 

De doelstellingen van het grondbeleid zijn SMART+C geformuleerd. 

Conclusie: voor dit aspect wordt niet aan de norm voldaan, maar wel voor de individuele 

grondexploitaties 

 

Actoren  

Rol van de gemeente en andere partijen bij het 

bereiken van de doelstellingen van het 

grondbeleid 

Norm 

- De gemeente is bekend met de actoren 

- Er bestaat duidelijkheid over ieders rol 

Conclusie: voor dit aspect wordt aan de norm voldaan 
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3.1.2. Inbedding risicomanagement  

Risicomanagement 

Vragen 

- Op welke wijze worden risico’s 

geïnventariseerd, geanalyseerd en vastgelegd? 

- Welke maatregelen treft de gemeente om (de 

risico’s van) het grondbeleid te beheersen? (te 

denken valt aan beleidsmaatregelen, tijd, 

capaciteit, middelen en o.a. beschikbare 

weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen) 

 

Norm 

Voor de raad, het college en de ambtelijke 

organisatie is op eenduidige, transparante en 

consistente wijze inzichtelijk op welke wijze de 

risico’s worden geïnventariseerd en geanalyseerd 

en wat de consequenties zijn van het grondbeleid 

in termen van beleid, risico, tijd, capaciteit en 

middelen voor de gemeente. 

 

Conclusie: voor dit aspect wordt aan de norm voldaan 

 

Taken en bevoegdheden 

Vraag 

Hoe zijn de taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden binnen de gemeentelijke 

organisatie verdeeld (binnen het grondbeleid en 

specifiek ten aanzien van risicomanagement)? 

 

Norm 

De verdeling van taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden is schriftelijk vastgelegd en 

de organisatie is bekend met deze verdeling. 

 

Conclusie:  voor dit aspect wordt beperkt aan de norm voldaan, omdat er wel een document is, maar 

over dit document heeft geen bestuurlijke besluitvorming plaats gevonden. 

 

3.1.3. Resultaten grondbeleid 

Vraag 

Beantwoorden 

de resultaten 

en effecten aan 

de doelen? 

Norm 

- Er worden SMART+C geformuleerde normen gehanteerd – die bovendien 

gerelateerd zijn aan de doelstellingen van het grondbeleid – om de voortgang van 

het grondbeleid te monitoren. 

- Er vindt periodiek een evaluatie plaats naar de resultaten en effecten van het 

grondbeleid waarin ook wordt meegenomen de overwegingen die destijds 

aanleiding waren voor het grondbeleid, de keuze voor de strategie, de parameters 

en het model voor risicobeheersing 

- Er vindt gestructureerde bewaking en evaluatie plaats van de afzonderlijke 

grondexploitaties waarbij steeds inzichtelijk wordt gemaakt hoe de resultaten en 

de gebruikte parameters verlopen 

Conclusie: voor dit aspect wordt aan de eerste 2 normen niet voldaan en aan de derde norm wel 
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3.1.4. Sturende en controlerende rol van de raad 

Sturingsmogelijkheden 

Vragen 

- Wordt de raad tijdig en adequaat 

geïnformeerd over de risico’s, 

resultaten, effecten en afwijkingen 

van beleid?  

- Welke mogelijkheden heeft de 

raad om sturing te geven aan het 

grondbeleid? 

 

Norm 

- De afspraken met betrekking tot het moment, het 

onderwerp en de vorm van informatievoorziening aan de 

raad zijn schriftelijk vastgelegd en worden nageleefd. 

- Voor de raad is inzichtelijk wat de resultaten en effecten 

van het grondbeleid zijn in relatie tot de doelstellingen en 

wat (financiële) opbrengsten van het grondbeleid zijn. 

- De raad heeft een volledig en eenduidig beeld over zijn 

mogelijkheden om sturing te geven aan het grondbeleid. 

Conclusie: voor dit aspect wordt aan de norm voldaan 

 

Wijze van sturing 

Vraag 

Van welke mogelijkheden maakt de 

raad gebruik om sturing te geven? 

Hoe en wanneer zet de raad deze 

mogelijkheden in? 

 

Norm 

De raad maakt een transparante en onderbouwde afweging 

wanneer hij welke instrumenten inzet, waarbij ruimte is voor 

een heroverweging van eerder gemaakte keuzes onder 

andere ten aanzien van strategie en het model voor 

risicobeheersing. 

Conclusie: voor dit aspect wordt niet aan de norm voldaan 

 

De bovenstaande conclusies zijn samengevat in onderstaande matrix 

Aspect Voldoet wel Voldoet niet Voldoet deels 

Visie op grondbeleid    

a. Algemeen  X  

b. Gekozen strategie X   

c. Model risicobeheersing X   

d. Doelstellingen   X 

e. Actoren X   

Inbedding risicomanagement    

a. risicomanagement X   

b. taken en bevoegdheden   X 

Resultaten grondbeleid X   

Sturende en controlerende rol van de raad    

a. sturingsmogelijkheden X   

b. wijze van sturing  X  
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De algemene conclusie is dat op nagenoeg alle aspecten met betrekking tot grondbeleid, de uitvoering 

ervan en het bijbehorende risicomanagement aan de daaraan te stellen normen wordt voldaan.  

Aandachtspunten zijn: 

 actualisering Grondbeleid met zoveel mogelijk SMART geformuleerde doelstellingen.  

 helderheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.  

 duidelijkheid over de wijze van sturing door de raad. 

 

3.2 Aanbevelingen 

 

3.2.1. Visie op grondbeleid  

1) Stel een nieuwe nota Grondbeleid op waarin voldaan wordt aan de aangegeven normen met 

betrekking tot: 

 Het verwerken van alle relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving; 

 Beleidskeuzes baseren op afwegingen van mogelijkheden en de verwachte consequenties; 

2) Formuleer de doelstellingen van het grondbeleid op SMART + C3 wijze. 

3) Laat het grondbeleid aansluiten bij het realiseren van de vastgestelde structuurvisie en het 

beleidsmotto: “De Samenleving Voorop”. Denk bij het opstellen van het grondbeleid na wat dit 

beleidsmotto betekent voor de gebiedsontwikkeling. 

 

3.2.2. Inbedding risicomanagement grondbeleid binnen de gemeente 

 

Taken en bevoegdheden 

4) Zorg voor een zorgvuldige beschrijving van de processen binnen het grondbeleid en de 

realisering ervan; 

5) Leg de taken,  bevoegdheden en verantwoordelijkheden vast van alle betrokkenen bij de 

opstelling van het grondbeleid en de uitvoering ervan in de concrete grondexploitaties en het 

bijbehorende risicomanagement. Maak daarin ook duidelijk hoe de integrale 

verantwoordelijkheid is geregeld. 

6) Werk in het verlengde van heldere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan 

verbetering van de samenwerking tussen RO en FPC op dit grondbeleidsterrein. 

 

3.2.3. Sturende en controlerende rol van de raad 

Wijze van sturing 

7) Ontwikkel kennis binnen de raad over grondbeleid en (het proces van)grondexploitaties en 

gebruik die kennis voor: 

                                                           
3
 SMART + C staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Consistent. Bij het laatste 

punt gaat het om consistentie met andere beleidsterrein. 
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a. het beoordelen van de voorstellen van het college; 

b. het zijn (of worden) van een (ook vertrouwelijke) gesprekspartner van het college en 

c. het geven van sturing op dit beleidsterrein, zoals evaluatie en monitoring van beleid en 

de resultaten ervan. 

 

Raadsleden kunnen iets doen aan scholing en de betreffende commissie en/of de raad kan 

periodiek een themabijeenkomst houden over waar zij in deze op moeten letten, wat zijn de 

draaipunten, wanneer moeten we extra alert zijn, welke informatie hebben we hoe en in welke 

frequentie nodig. De informatie moet wellicht nog beter gericht worden op de raad door 

bijvoorbeeld eerst de kern overzichtelijk te presenteren. 

 

8) Bezie of de wijze van overdracht van de kennis van vertrouwelijke informatie beter kan worden 

georganiseerd - voor het verbeteren van het functioneren van de raad voor deze materie, met 

behoud van de zorgvuldigheid/vertrouwelijkheid. Dat bevordert het begrip en de discussie.  

 

9)  Laat het bestuur bezien hoe maatgevende wijzigingen en ontwikkelingen in de halfjaarlijkse 

informatie uitgewisseld kan worden zonder te wachten op de nieuwe rapportage in de cyclus. 
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Bestuurlijke reactie van het college 
 

De onderzoeksrapportage met conclusies en aanbevelingen is voorgelegd aan het college van 

burgemeester en wethouders. Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende reactie gekregen van het 

college:  

Geachte leden van de Rekenkamercommissie, 

Wij hebben uw rapport Risicomanagement Grondbeleid op 7 juni in goede orde ontvangen van uw secretaris en met 

veel aandacht doorgenomen. Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om een bestuurlijke reactie te geven op 

het rapport, waarbij wij specifiek zullen ingaan op de door u geformuleerde conclusies en aandachtspunten en 

daaruit voortkomende aanbevelingen. 

Allereerst zijn wij tevreden gestemd over het feit dat in het rapport geconstateerd wordt dat nagenoeg alle 

aspecten van het Leusdens grondbeleid, de uitvoering ervan en het daarbij behorende risicomanagement aan de 

daaraan te stellen normen voldoet. Dat neemt niet weg dat de door u geconstateerde aandachtspunten grotendeels 

worden herkend en onderschreven. 

Aandachtspunten en aanbevelingen 

- De gemeente Leusden heeft zelf ook al onderkend dat een actualisatie van het grondbeleid noodzakelijk is. Dat 

is ook de reden dat op dit moment op ambtelijk niveau al druk gewerkt wordt aan de totstandkoming van een 

nieuwe nota grondbeleid. De inbedding van nieuw beschikbaar instrumentarium zoals het exploitatieplan en 

de (verbeterde) mogelijkheden tot kostenverhaal zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Vooral de 

mogelijkheden tot kostenverhaal nopen een goede afstemming tussen de nieuwe nota grondbeleid en de ook 

nieuw op te stellen structuurvisie. Deze afstemming vindt dan ook nu al plaats. In de nieuwe nota grondbeleid 

zullen, met inachtneming van de daar door ‘De samenleving voorop’ aan gestelde randvoorwaarden, de 

doelstellingen zoveel mogelijk SMART worden geformuleerd. De beleidskeuzes zullen hierbij, zoals ook nu het 

geval is, zijn gebaseerd op een zorgvuldige afweging van de mogelijkheden en de consequenties van de te 

maken keuzes. Naar verwachting zal eind dit jaar de nieuwe nota grondbeleid worden aangeboden aan de 

raad. 

 

- De helderheid over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is op dit moment niet optimaal beschreven 

en vooral onvoldoende vastgelegd. In de op dit moment lopende reorganisatie van het ambtelijk apparaat zal 

dit punt expliciet aan de orde komen. Een beschrijving van wie in de nieuwe organisatie waarvoor 

verantwoordelijk is, wie welke taken uitvoert en wie waarover beslissingsbevoegdheid heeft, is een logisch 

onderdeel van een reorganisatie. Zeker in het licht van dit rapport zal een dergelijke (proces)beschrijving op 

het gebied van het grondbeleid extra aandacht krijgen. Hiermee komt ook punt 6 van uw aanbevelingen 

(verbeter de samenwerking tussen RO en FPC), weliswaar in een iets ander perspectief dan in uw rapport, aan 

bod. Daarnaast zal ook de (her)introductie van het projectmatig werken logischerwijs een rol spelen bij het 

creëren van helderheid over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Wel wordt hierover opgemerkt 

dat de organisatorische consequenties van het op een bepaalde wijze verdelen van taken, bevoegdheden en 



36 

 

verantwoordelijkheden geen onderwerp van gesprek voor de raad is, maar behoort tot de 

verantwoordelijkheden van het college. 

 

- Dat sturing op grondbeleid door de raad als lastig wordt ervaren, is geen onbekend en/of specifiek Leusdens 

verschijnsel. Het college zal zich echter actief opstellen om de raad hierin te faciliteren. We kunnen ons 

bijvoorbeeld voorstellen dat de griffie één of meerdere sessies organiseert waarin de algemene gang van 

zaken rondom grondbeleid wordt toegelicht. Specifieke aandacht zal in een dergelijke sessie dienen te zijn voor 

hoe meer algemene principes in Leusden zijn uitgewerkt. Naast de reguliere halfjaarlijkse rapportages wordt 

bij ontwikkelingen in de projecten die raken aan de door de raad vastgestelde kaders en uitgangspunten, ook 

nu al teruggekoppeld aan de raad. Hier worden bijvoorbeeld informatiebrieven of in sommige gevallen zelfs 

aparte raadsbesluiten voor ingezet. 

 

Wij gaan er van uit dat wij u met deze reactie afdoende hebben geïnformeerd en wensen u veel succes bij de 

afronding van uw rapport. 

 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Leusden, 

 

E.D. Luchtenburg     Mevrouw drs. A. Vermeulen 

directeur-secretaris    burgemeester 
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Nawoord van de rekenkamercommissie 
 

De rekenkamercommissie bedankt het college van burgemeester en wethouders voor haar reactie op 

het onderzoek. Het is goed om te horen dat het college de door de rekenkamercommissie benoemde 

aandachtspunten grotendeels herkent en onderschrijft.  
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gesprek met de rekenkamercommissie op 31 mei 2012. 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Bijlage 3 Vormen van grondbeleid 

 

Grondbeleid 

In de Rijksnota Grondbeleid “Op grond van nieuw beleid” wordt het belang van een weloverwogen 

grondbeleid aangegeven: “Grond is verbonden met emoties, die per persoon sterk kunnen verschillen. 

Grond is, afhankelijk van de bestemming die er aan is of wordt gegeven, ook een schaars goed waarmee 

geld te verdienen valt. Tegelijkertijd is het gebruik van grond van groot belang voor de realisatie van 

publieke doelen. Op de grondmarkt wordt grond gekocht, geëxploiteerd en verkocht. Om de grondmarkt 

efficiënt en rechtvaardig te laten verlopen en om daarbij publieke doelen te realiseren voert de overheid 

een grondbeleid. Grondbeleid is daarbij geen doel op zich. Het is ‘dienstbaar’ aan ruimtelijk beleid en 

sectoraal beleid voor wonen, werken en recreëren. Voor de Nota Grondbeleid is de belangrijkste 

uitdaging om de aansluiting tussen die publieke doelen en het grondbeleid te verbeteren.” Grondbeleid 

is daarmee een instrument dat door de gemeente ingezet wordt om invloed uit te oefenen op de 

grondmarkt. Grondbeleid kent in beginsel drie vormen: actief grondbeleid, passief grondbeleid en 

gemengd grondbeleid (publiek-private samenwerking). De gemeente is vrij om haar strategie te bepalen 

en te kiezen voor actief grondbeleid, passief grondbeleid, publiek-private samenwerking of een 

combinatie. De keuze voor één – of een combinatie – van de vormen van grondbeleid is afhankelijk van 

de doelstelling van het grondbeleid, de mate waarin de gemeente zelf sturing wil geven aan het 

grondbeleid en de risico’s die zij bereid is te nemen. 

 

Actief grondbeleid 

Er is sprake van zuiver actief grondbeleid als de gemeente volledig als private partij optreedt door zelf 

alle grond aan te kopen en te verkopen. Voorwaarde hierbij is dat de gemeente de grond zelf in 

eigendom heeft of krijgt, dat zij de noodzakelijke werkzaamheden als bouw- en woonrijp maken laat 

uitvoeren en de grond uitgeeft4. Bij de uitgifte van de grond moet de gemeente er zorg voor dragen dat 

de verkoop marktconform geschiedt5. De gemeente heeft de regie en voert de grondexploitatie, draagt 

de daarbij behorende risico’s en profiteert ook van eventuele meevallers. Inzet hierbij is om met de 

opbrengsten uit de gronduitgifte, de kosten van de aankoop en het bouwrijp maken van de grond, de 

bijkomende overige kosten en de kosten van het woonrijp maken en de met de exploitatie verbonden 

risico’s af te dekken. Eventuele winst kan worden gebruikt om kwaliteit aan het plan toe te voegen of 

anderszins onrendabele uitgaven te bekostigen. Voordeel van deze vorm van grondbeleid is dat de 

gemeente directe sturingsmogelijkheden heeft; door een eigen aan- en verkoopstrategie kan de 

gemeente de grondmarkt direct beïnvloeden. Het nadeel is dat het risico primair bij de gemeente ligt. Als 

een gemeente kiest voor een actief grondbeleid is het van belang de risico’s zoveel mogelijk te 

minimaliseren en te beschikken over voldoende financieel weerstandsvermogen.  

                                                           
4
 Zie ook Handreiking Grondbeleid voor raadsleden, Ministerie van Binnenlandse Zaken 

5
 Europa Decentraal, dossier staatssteun (www.europadecentraal.nl) 



44 

 

Het belangrijkste voordeel van deze vorm is dat de gemeente volledig zelfstandig kan beslissen over alle 

aspecten van gebiedsontwikkelingsprojecten en alle inkomsten heeft. Het belangrijkste nadeel is dat de 

gemeente ook alle risico’s van grondaankopen en grondexploitaties heeft. 

 

Publiek private samenwerking (ook wel gemengd grondbeleid) 

Bij een gemengd grondbeleid werken de gemeente en één of meer marktpartijen samen aan de 

productie van bouwrijpe grond. Men spreekt dan van publiek private samenwerking. De wijze waarop 

deze samenwerking wordt ingevuld kan variëren afhankelijk van de opgave, de doelstellingen van de 

gemeente en de betrokken private partij(en) en de uitkomsten van de tussen hen te voeren 

onderhandelingen. Kenmerkend is dat de samenwerking op vrijwillige basis plaatsvindt vanuit een 

streven naar wederzijds voordeel. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het bundelen van kennis 

en kunde, het beperken en/of delen van risico’s en het inbrengen van grondposities of 

vastgoedeigendommen. Tussen de deelnemende partijen worden afspraken gemaakt over de rol van 

iedere partijen met de daarbij behorende sturingsmogelijkheden en risico’s. In het algemeen kan gesteld 

worden dat de sturingsmogelijkheden en risico’s voor de gemeente afnemen naarmate de rol van de 

private partijen in de samenwerking groter wordt. Het voordeel van een PPS-constructie is dat de 

gemeente meer directe sturingsmogelijkheden heeft in de grondmarkt dan bij passief grondbeleid en dat 

de (financiële) risico’s gespreid zijn over de deelnemende partijen. Een nadeel is dat de gemeente 

medewerking nodig heeft om haar doelstellingen te realiseren en dat positieve opbrengsten gedeeld 

moeten worden. 

Deze vorm van samenwerking heeft als belangrijkste voordelen dat de risico’s en de opbrengsten van 

grondexploitaties gedeeld worden met private partijen en dat er minder grond, dat nog niet in 

exploitatie is genomen, in eigendom is van de gemeente waarmee het risico ook kleiner is. 

Nadeel is dat de gemeente bij het programma en de aanpak van gebiedsontwikkelingen rekening moet 

houden met de belangen van private partijen. 

 

Passief grondbeleid 

Als een gemeente niet wil of kan6 beschikken over grondeigendom kan zij kiezen voor passief 

grondbeleid. Bij deze vorm van grondbeleid stelt de gemeente voorwaarden van het gewenst ruimtelijk 

beleid vast. De realisatie geschiedt door marktpartijen. De gemeente neemt alleen de publiekrechterlijke 

taken op zich zoals het treffen van de benodigde planologische regelingen en de vergunningverlening.7 

De gemeente heeft geen inkomsten uit de grondexploitatie en probeert via de inzet van het 

zogenoemde kostenverhaalinstrumentarium zo veel mogelijk van de gemaakte kosten terug te halen. 

Voordeel van passief grondbeleid is dat de gemeente minder hoeft te investeren en dus minder risico 

loopt als met actief grondbeleid. Nadeel is dat de gemeente alleen op indirecte wijze sturing kan geven 

                                                           
6
 Wanneer een grondeigenaar de grond niet wil verkopen kan de gemeente gebruik maken van onteigening op basis van de 

onteigeningswet. Onteigening is alleen mogelijk indien dit in het algemeen belang is, tegen schadeloosstelling en onder bepaalde 
voorwaarden. Als de grondeigenaar een door de gemeente gewenste bestemming ook zelf kan realiseren kan de gemeente de 

eigenaar – op grond van het zelfrealisatiebeginsel – niet dwingen om de grond te verkopen. 
7
 Zie ook Handreiking Grondbeleid, Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
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aan de gebiedsontwikkelingen. Zij is afhankelijk van andere partijen voor de ontwikkeling van het 

grondgebruik 

Daarnaast zijn er geen opbrengsten uit de grondexploitaties behoudens de afgesproken vergoedingen 

voor bovenwijkse voorzieningen etc. ..  

 

In de onderstaande figuur is het grondbeleid en de belangrijkste instrumenten daarbij schematisch 

weergegeven. 

 

Figuur 1: Grondbeleid 
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Bijlage 4 Risicomanagement bij grondbeleid 
 

Volgens het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) zijn gemeenten verplicht om een grondbeleid 

vast te stellen waarin de doelstellingen worden weergegeven, de ontwikkelingsstrategie en de wijze 

waarop wordt omgegaan met risico’s. Het risicomanagement is daarmee onderdeel van het grondbeleid.  

 

Er kunnen diverse typen risico’s worden onderscheiden bij actief grondbeleid: 

- Waarderingsrisico’s: Het risico dat de boekwaarde van verworven objecten te hoog wordt 

waardoor de marktwaarde lager is dan de boekwaarde. In de programmarekening 2010 noemt 

de gemeente Nijkerk hierbij een aantal voorbeelden zoals dat een aangekocht perceel niet voor 

de verwervingsprijs in exploitatie genomen kan worden en het risico van rentelasten van 

verworven percelen. 

- Marktrisico’s of externe risico’s: Risico’s van nog te maken kosten, nog toe te kennen subsidies, 

grondprijzen en afzetrisico’s (zie ook programmarekening Nijkerk 2010). Belangrijke 

onzekerheden hierin zijn de inflatie, de ontwikkeling van de woningprijzen en de verwachte 

renteontwikkeling. Deze risico’s hangen samen met nog te maken kosten en opbrengsten. 

- Organisatie- en politieke risico’s: Risico’s die de gemeente zelf kan beïnvloeden. Tot 

organisatierisico’s hoort bijvoorbeeld dat de gemeente verlies lijdt vanwege onvoldoende 

management of de hoogte van de kosten voor voorbereiding en toezicht. Tot politieke risico’s 

hoort bijvoorbeeld een te hoog gewenst kwaliteitsniveau of de ambitie van bestuurders voor de 

opbouw van een grondvoorraad zonder dat de zekerheid aanwezig is dat daar ook op korte 

termijn gebouwd kan worden.  

 

Afhankelijk van de fase waarin projecten zich bevinden zullen de genoemde risico’s groter of kleiner zijn. 

Hoe verder de gemeente gevorderd is met de uitvoering, hoe kleiner de risico’s zullen zijn. 

Risicomanagement gaat onder ander over het controleren en beperken van deze risico’s. Een maatregel 

voor het beheersen van bepaalde risico’s is het zorgen voor voldoende weerstandsvermogen binnen het 

gemeentelijke grondbeleid, een aparte reserve grondexploitatie of als onderdeel van de algemene 

reserve. Het weerstandsvermogen bestaat uit het verschil tussen de aanwezige weerstandscapaciteit 

(reserves en voorzieningen) en de vereiste weerstandscapaciteit (dekking verliezen en risico’s). Met 

name het bepalen van de financiële risico’s als input voor de vereiste weerstandscapaciteit is een 

belangrijke stap.  

 

Er zijn verschillende rekenmethodes in omloop om de risico’s te berekenen. Te denken valt aan: 

- Bepaling van risico volgens IFLO-normen: de IFLO-norm relateert de hoogte van de benodigde 

weerstandscapaciteit aan de boekwaarden van de complexen in de exploitatie en de nog te 

maken kosten. Deze methode geeft slechts een indicatieve en minimale schatting. Aan deze 

methode zijn drie nadelen verbonden: 

o Geen maatwerk ten opzichte van de risico’s die worden gelopen 
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o Onvoldoende rekening met jaarlijkse fluctuaties (momentopname) 

o Risico’s van aankomende exploitaties worden niet meegenomen. 

Een voordeel van deze methode is dat een eenvoudige en snelle manier is om het risico te 

berekenen. 

- Bepaling van risico’s per project: Door de risico’s van alle grondexploitaties te sommeren 

ontstaat een beeld van het totale financiële risico. Voordeel van deze methode is een vrij 

precieze benadering van de risico’s. Nadeel is de grote hoeveelheid werk die aan deze methode 

verbonden is. Daarnaast zijn soms niet alle risico’s daadwerkelijk kwantificeerbaar of is er sprake 

van een grote risicomarge. 

- Bepaling van risico’s door middel van rekenmodel/simulatie: Veel gemeenten hebben een eigen 

methode opgesteld om de vereiste weerstandscapaciteit te bepalen. Met behulp van een 

simulatieprogramma worden diverse scenario’s doorgerekend om de financiële risico’s te 

bepalen. Een voordeel is dat het model een maatwerkoplossing is voor de gemeente. Een nadeel 

is dat de gemeente zelf bepaalt welke factoren in de simulatie worden meegenomen (wat het 

politiek gevoelig maakt). Hierdoor worden wellicht risico’s over het hoofd worden gezien. 

 

Risicomanagement algemeen 

Risicomanagement is een hulpmiddel om op een gestructureerde en expliciete manier risico’s in kaart te 

brengen, te evalueren en – door er pro-actief mee om te gaan – ze beter te beheersen. 

Risicomanagement is gebaseerd op het maken van risicoanalyses. 

 

Bij risicomanagement wordt het risico gemanaged door voor gesignaleerde risico´s vast te stellen hoe de 

kans van optreden van het risico of de gevolgen bij optreden moeten worden beheerst. Immers een 

risico wordt doorgaans gedefinieerd als de kans van optreden maal het gevolg bij optreden: 

Risico = Kans x Gevolg Risicomanagement is dan het beheersen van kansen op en gevolgen van risico´s. 

 

De onderneming inventariseert risico’s, kent voor zover mogelijk financiële gevolgen aan de risico’s en 

verbindt er maatregelen aan. Door al in een vroeg stadium na te denken over de mogelijke risico’s van 

bepaald beleid, zijn deze nog te voorkomen of eventuele ernstige gevolgen ervan te beperken. 

 

Een eenmalige risicoanalyse is niet voldoende. Pas wanneer de risicoanalyse regelmatig wordt herhaald 

en geactualiseerd en de eruit voortvloeiende maatregelen een integraal onderdeel van de activiteiten 

zijn, is er sprake van risicomanagement. 

 

Stap 1: identificatie van risico’s 

Bij de identificatie van de risico’s gaat het om alle strategische, operationele, financiële en traditionele 

(schade) risico’s. De koppeling naar de doelstellingen van de organisatie en bedrijfsonderdelen is 

essentieel. 
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Stap 2: analyse en beoordeling van risico’s 

Het in kaart brengen van de risico’s maakt het mogelijk om deze te analyseren. Met risico’s in kaart 

brengen alleen is een financieel manager er natuurlijk niet. Het is vervolgens van belang om te bezien 

wat de grootste risico’s zijn. Niet alle risico’s verdienen namelijk dezelfde aandacht; begin daarom met 

de belangrijkste. 

 

Stap 3: analyse van huidige beheersmaatregelen 

Bedrijven kunnen zich onderscheiden ten opzichte van hun concurrentie door hun risico’s efficiënter te 

beheersen. In deze fase moet worden bepaald of de risico’s niet teveel beheerst zijn en of er blinde 

vlekken zijn. 

 

Stap 4: ontwerpen en uitvoeren actieplannen 

Nadat de reeds getroffen beheersmaatregelen in kaart zijn gebracht, moet de financieel manager een 

keuze maken. Wat gebeurt er met de risico’s die resten? Hij moet voor elk risico een keuze maken uit de 

volgende vier opties: 

1. Vermijden: dit houdt in dat het beleid waar een risico door ontstaat, wordt beëindigd, op een andere 

manier wordt vorm gegeven of geen beleid gestart wordt dat een risico met zich meebrengt. Ook 

kunnen werkprocessen zodanig ingevuld zijn, dat op die manier bepaalde risico’s worden vermeden. 

2. Verminderen: door het risico af te dekken door een verzekering, een voorziening of een ander budget 

in de begroting. Hiermee beperkt de financieel manager de gevolgen van een risico. Tevens kan men bij 

verminderen denken aan het aanpakken of wegnemen van de oorzaak van het risico. 

3. Overdragen: dit kan door het beleid dat een risico met zich meebrengt, uit te laten voeren door een 

andere betrokken partij die daarmee ook de financiële risico’s overneemt. 

4. Accepteren: Kan een risico niet worden vermeden, verminderd of overgedragen, dan kan de financieel 

manager het risico accepteren. De eventuele financiële schade moet volledig door de 

weerstandscapaciteit worden afgedekt. Dit betekent niet dat het risico niet beïnvloedbaar is en dat de 

financieel manager daarom het risico maar helemaal moet accepteren. Het betekent dat het risico op dit 

moment geaccepteerd wordt en niet op één of andere wijze is afgedekt. Risico’s moeten de 

verantwoordelijkheid worden van die persoon die ze het beste beheersen kan. Het is daarom 

noodzakelijk een risico- eigenaar aan te wijzen. 

 

Stap 5: meten, controleren en rapporteren 

Risicomanagement is een doorlopend proces. Het is van belang te meten of de actieplannen effect 

hebben op het risicoprofiel. Ook is risico-informatie te gebruiken voor de planning van de audits. 

 

Stap 6: resultaten integreren in de besluitvormingsprocessen  

De risico-informatie is bruikbaar voor analyses omtrent toekomstige besluiten (door middel van de 

risico-analyses uit het verleden). Bij elk nieuw investeringsvoorstel of omvangrijk project moet de 

organisatie bewust stil staan bij de risico’s. 

 



50 

 

Een onderneming neemt per definitie risico’s. Hoe kan een organisatie omgaan met risicomanagement 

zodat de voorspelbaarheid toeneemt en er dus waarde wordt toegevoegd? 

1. Maak risicomanagement geen duur, tijdvretend en geldverslindend project 

2. Focus op de top 10 aan risico’s 

3. Zorg voor een heldere koppeling met de doelstellingen van de onderneming en de bedrijfsonderdelen 

4. Communiceer het belang helder naar de organisatie 

5. Zorg voor een heldere taakverdeling 

6. Trek het breder dan financiën 

7. Gebruik risicomanagement als sturingsmiddel voor het management 
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Bijlage 5 Kaderstelling en controle  bij grondbeleid 
 

Kaderstelling 

Gemeenten zijn volgens het Bbv verplicht een grondbeleid vast te stellen. In artikel 212 van de 

Gemeentewet is bovendien vastgelegd dat de gemeente verplicht is spelregels vast te stellen in een 

financiële verordening. In de financiële verordening zou de gemeente moeten regelen in welke vorm het 

grondbeleid wordt vastgesteld. In het grondbeleid dienen minimaal de volgende onderwerpen terug te 

komen: de doelstellingen van het grondbeleid, de ontwikkelingsstrategie (de keuze voor de vorm van 

grondbeleid en eventuele criteria daarbij en de financieel-economische uitgangspunten van het te 

voeren beleid) en de wijze van risicomanagement. De gemeenteraad heeft de keuze om de kaders op 

verschillende detailniveaus vast te stellen: 

- Op het niveau van individuele grondexploitaties: De raad meet zich een rol als expert aan 

wanneer hij voor iedere grondexploitatie gedetailleerde kaders vaststelt. De raad heeft in die 

situatie de mogelijkheid om zelf direct sturing te geven, ook tijdens de uitvoering. 

- Op hoofdlijnen: De raad kan ook kiezen voor meer een bestuursrol op afstand, door alleen 

globale kaders vast te stellen waar de individuele grondexploitaties aan moeten voldoen. Het is 

in deze situatie aan het college om direct sturing te geven. De raad stelt vooral de kaders 

waarbinnen het college sturing kan geven met de vaststelling van een bestemmingsplan en de 

eerste grondexploitatierekening waarin de hoofdlijnen voor de verdere uitvoering worden 

neergelegd. 

 

Controle en verantwoording 

Voor de controle op de uitvoering van het grondbeleid wordt de paragraaf grondbeleid in de 

jaarrekening gebruikt8. Een uitgebreidere toelichting wordt in veel gemeenten gegeven in de Meerjaren 

Prognose Grondbedrijf (MPG)9. In deze MPG kan meer specifieke informatie over de afzonderlijke 

grondexploitaties worden gegeven, niet alleen financieel, maar ook bijvoorbeeld over het tempo van het 

project of de kwaliteit. Tevens is het MPG een geschikt document om een financiële vooruitblik voor de 

lange termijn te publiceren. Daarbij moeten ook de verwachte risico’s van de grondexploitaties aan bod 

komen en moet worden aangegeven hoeveel weerstandscapaciteit nodig is om eventuele tekorten te 

kunnen opvangen. In sommige gemeenten worden de MPG daarom ook wel Nota Weerstandsvermogen 

Grondbedrijf genoemd. De gemeente kan ervoor kiezen om de MPG alleen vertrouwelijk aan 

gemeenteraadsleden ter inzage te geven omdat de informatie in de MPG mogelijk de 

concurrentiepositie van de gemeente zou kunnen schaden. Ook andere delen van de 

programmabegroting of het jaarverslag kunnen voor het grondbeleid relevante informatie bevatten. 

 

                                                           
8
 Op grond van het Bbv is deze paragraaf verplicht. Tevens worden voorwaarden gesteld aan de verstrekte informatie. 

9
 Dit wordt ook wel het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties of Meerjaren Perspectief Grondbedrijf genoemd. 




