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Voorwoord
Het onderzoek naar het grondbeleid van de gemeente Woudenberg hebben wij uitgevoerd op verzoek
van het presidium. Dit in navolging van vergelijkbare onderzoeken in de gemeenten Leusden, Nijkerk en
Zeewolde. Tijdens het interview met de raadsleden is verzocht het rapport vóór de begrotingsdiscussie
te presenteren. Mede dankzij de medewerking van de geïnterviewden en het college is dit ons gelukt. Dit
rapport betreft de onderzoeksbevindingen, conclusies en aanbevelingen van het onderzoek.
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 zijn de bevindingen definitief geworden.
Vervolgens hebben wij het onderzoeksrapport afgerond met conclusies, aanbevelingen en bijlagen.
Het rapport hebben wij naar het college van burgemeester en wethouders gestuurd voor een
bestuurlijke reactie. De bestuurlijke reactie en het nawoord van de rekenkamercommissie hierop zijn
opgenomen aan het einde van de rapportage.
Tijdens het onderzoek is de rekenkamer opgelopen tegen het dilemma van de terughoudendheid in het
onderzoek t.a.v. het verschil tussen beleid (= bevoegdheid raad) en uitvoering (= bevoegdheid B&W).
Gezien de breedte van het onderzoek en het directe verband bij het grondbeleid met de uitvoering1 is de
rekenkamer uiteindelijk vrij ver ingegaan op de uitvoeringsaspecten. Hierbij heeft meegespeeld dat de
bedoeling van het onderzoek toekomstgericht is en behulpzaam moet zijn bij de verbeteringen van het
grondbeleid. De adviezen liggen, als gevolg hiervan, zowel op het gebied van beleid als uitvoering.
Het onderzoek is uitgevoerd door de heer D.J. Jans (onderzoekscoördinator en lid van de
rekenkamercommissie), de heer drs. J.P.P. van Dort (voorzitter rekenkamercommissie) en de heer
W.J. Slierendregt van het externe bureau p4advies. 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 Woudenberg voor hun medewerking
aan het onderzoek.

Drs. J.P.P. van Dort
Voorzitter rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

1

Grondbeleid is in wezen uitvoeringsbeleid; ook in de rekenkameronderzoeken Breda, Rotterdam en Apeldoorn zitten beleidsen uitvoeringsaspecten.
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Bestuurlijke samenvatting
Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek naar het grondbeleid en grondbedrijf. Dit
onderzoek is uitgevoerd na overleg met het presidium en op basis van de onderzoeksopzet van april
2013. In het onderzoek is ingegaan op de actualiteit van de nota grondbeleid 2008, de vorm van het
grondbeleid, de risicoanalyse, de organisatie van het grondbedrijf, de financiën, de bestuursinformatie
en de grondpositie. Door de breedheid van het onderzoek - in feite een onderzoek naar het totale
functioneren van het grondbedrijf - en de complexheid van het grondbedrijf (zie schema paragraaf 1.7)
kent het rapport een meer dan gemiddeld aantal verbeterpunten.
Het onderzoek is uitgewerkt in 22 (deel)onderzoekvragen.
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:
belangrijke noodzakelijke sturingsdocumenten ontbreken dan wel vinden geen toepassing;
de formatie is niet op orde;
de organisatie wil verbeteren.
Op de meeste onderzochte onderdelen / onderzoeksvragen voldoet de gemeente niet aan de door de
rekenkamer vooraf gestelde normen (zie 1.6). Schematisch ontstaat het volgende beeld:

De positie van Woudenberg is hierbij niet uniek2: er zijn gemeenten die veel zwaardere problemen met
hun grondbedrijf hebben. Het resultaat kent een aantal algemene verklaringen en een aantal specifieke
verklaringen voor Woudenberg:
- veel aandacht is uitgegaan naar de voorgenomen gemeentelijke fusie. Hierdoor zijn
verbetermaatregelen eerst na 2012 ingezet;
- door de veranderingen in de tijd als gevolg van de aanhoudende crisis is ook het grondbedrijf in een
ander perspectief komen te staan;
- het gebrek aan formatieve capaciteit in combinatie met de werkdruk vanuit andere werkzaamheden
(P&C-cyclus, structuurvisie);
- de invloed van de "gouden" jaren, waarin een adequaat grondbeleid en functionerend grondbedrijf
van minder belang waren omdat de resultaten gewoon goed waren.
Aan de inzet van de organisatie heeft het niet gelegen; in interviews wordt waardering uitgesproken
voor de inzet van de medewerkers.
2

Zie de raporten van Deloitte onderzoek 'Financiële effecten crisis bij gemeentelijke grondbedrijven - 2010, 2011 ern 2012.

7

De gemeente Woudenberg heeft organisatorische verbeteringen doorgevoerd. Het onderzoek beperkt
zich tot de periode tot eind 2012. Ontwikkelingen van na die periode zijn vaak wel genoemd, maar niet
meegenomen in het onderzoek (vb actualisatie grondexploitaties 2013).
Gegeven de toegenomen risico’s onder de huidige economische omstandigheden is het zaak thans te
investeren in het nog meer op orde brengen van het grondbeleid/grondbedrijf. Opgepast moet worden
een dubbeltje te besparen om later een kwartje te verliezen.
De rekenkamercommissie doet op basis van de conclusies van dit onderzoek een aantal aanbevelingen.
Uitgangspunt van de aanbevelingen is om een bijdrage te leveren aan de intentie van de gemeente om
het grondbeleid/grondbedrijf verder aan te passen aan de huidige economische omstandigheden. Om de
ingezette verbeterprocessen te ondersteunen is de rekenkamer vrij ver ingegaan op de
uitvoeringsaspecten in de aanbevelingen.
De resultaten van het onderzoek geven aan dat verbeteringen mogelijk zijn om dit financieel belangrijke
beleidsterrein beter te beheersen en te sturen. Het opstellen van een aantal kaderstellende
beleidsnota's (Grondbeleid, risicomanagement, Meerjaren Prognose Grondbedrijf, Wro-keuze beleid)
kunnen daarbij zeker van dienst zijn. Daarnaast is essentieel dat de formatie op orde komt.
De belangrijkste aanbevelingen3 van het onderzoek betreffen daarom:
4.1.1 Doe het vaste werk zelf op basis van productafspraken, besteed incidentele zaken uit en haal
daardoor kennis in huis om het een volgende keer zelf te doen. Breng de formatie op
voldoende niveau.
4.2.1 Stel een op uitvoering gerichte nota grondbeleid op.
4.4.1 Stel jaarlijks een MPG (Meerjaren Prognose Grondbedrijf) vast, die aansluit bij de P&C-cyclus
van de gemeente.
4.3.1 Stel een praktisch toepasbare beleidsnota risicoanalyse (beleid, methodiek, procedure) op en
vertaal dit - op basis van een risicomodel - in een jaarlijkse risicoanalyse, die onderdeel
uitmaakt van het MPG.
4.6.1. Stel jaarlijks, bij voorkeur in december, een nota grondprijzen voor het komende jaar vast.
4.8.1. Stel - in aanvulling op de "nota kostenverhaal Woudenberg 2013" - een beleidsnotitie vast
waarin is opgenomen onder welke voorwaarden de gemeente bereid is mee te werken aan
private gebiedsontwikkeling.
De implementatie van de aanbevelingen is niet van de ene op de andere dag bereikt. Om die reden
adviseert de rekenkamer de implementatie via een plan van aanpak te sturen en beheersen.
De raad kan het college van B&W verzoeken met een plan van aanpak te komen waarin de
implementatie via een bepaald tijdpad tot stand komt. Op die manier wordt de raad in staat gesteld de
implementatie van de verbeteringen te volgen. Geadviseerd wordt in het plan van aanpak - na 2 jaar een evaluatie door de rekenkamer van de implementatie op te nemen waarbij ook de na 2012 ingezette
ontwikkelingen worden meegenomen.

3

de nummers komen overeen met de nummers uit hoofdstuk 4.
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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1

Aanleiding

In maart 2008 heeft de gemeente Woudenberg de Nota Grondbeleid 2008 vastgesteld. De
gemeenteraad heeft in het raadsprogramma voor de periode 2011 – 2014 als beleidsthema’s
geformuleerd: het evalueren en toetsen van de Nota Grondbeleid na de economische crisis en het zo
nodig bijstellen. In oktober 2012 heeft het presidium van Woudenberg richting rekenkamercommissie
voor 2013 de voorkeur uitgesproken voor een onderzoek naar het grondbeleid. Het presidium wijst op
landelijke ontwikkelingen waarbij gemeentelijke grondexploitaties zwaar te leiden hebben onder de
strenge economische en financiële winter die al vier jaar duurt. Het is van belang dat gemeenten
maatregelen nemen om deze economisch zware tijd door te komen.
Over de positie van grondbedrijven in z'n algemeenheid zijn de laatste jaren meer alarmerende
rapporten verschenen. Genoemd kunnen worden het onderzoek van de rekenkamercommissie
Apeldoorn, Rotterdam en Breda alsmede het jaarlijkse rapport van Deloitte "financiële effecten crisis bij
gemeentelijke grondbedrijven".
Naar aanleiding van het verzoek van het presidium is het onderwerp grondbeleid voor Woudenberg
opgenomen in het onderzoeksprogramma van het jaarplan 2013 van de rekenkamercommissie.
Voor het onderzoek is in april 2013 de onderzoeksopzet in overleg met het presidium geformuleerd.
In het licht van de veranderde economische en financiële crisis en de (structurele) veranderingen op de
woningmarkt is in het onderzoek meegenomen of de Nota Grondbeleid 2008 van de gemeente
Woudenberg aangepast en bijgesteld moet worden. Daarnaast is onderzocht of het grondbeleid en het
grondbedrijf zodanig ingericht zijn dat de gebiedsontwikkeling van Woudenberg aansluit bij de huidige
regelgeving en marktomstandigheden.

1.2

Inhoud rapport en Leeswijzer

Het rapport is complex en gedetailleerd. Enerzijds komt dat omdat het grondbedrijf/grondbeleid een
complexe materie betreft en het een breed onderzoek is. Anderzijds is in het rapport rekening gehouden
met het verzoek van het presidium om de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek mee te kunnen
nemen bij het opstellen van de nieuwe nota grondbeleid.
Als gevolg van de breedte van de onderzoeksopzet heeft het rapport zowel betrekking op beleid als op
uitvoering. Vanuit die laatste invalshoek zijn - met name in de bijlagen - handreikingen meegegeven voor
de inrichting van aspecten van het grondbeleid en dan met name op uitvoeringsniveau.
Als gevolg hiervan heeft het rapport een forse omvang en is soms lastig leesbaar. Voor de snelle lezer,
die het gaat om de hoofdlijnen, wordt daarom geadviseerd eerst de conclusies (hoofdstuk 3) en de
aanbevelingen (hoofdstuk 4) te lezen.
Het rapport kent de volgende inhoud:
hoofdstuk 1 gaat in op de aanleiding, geeft de afbakening van het onderzoek, noemt de
doelstelling en de onderzoeksvragen, geeft de onderzoeksaanpak en het normenkader.
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-

-

-

In hoofdstuk 2 komen de bevindingen aan de orde. De deelvragen van het onderzoek worden in
paragrafen behandeld. Met de schaal van Woudenberg wordt bij de bevindingen geen rekening
gehouden.
Hoofdstuk 3 geeft, op basis van de bevindingen, de conclusies uit het onderzoek.
De conclusies leiden in hoofdstuk 4 tot het doen van aanbevelingen voor verbeteringen in het
grondbeleid / grondbedrijf. De aanbevelingen zijn zo praktisch mogelijk opgesteld en houden
rekening met de schaal van Woudenberg.
Hierna is de bestuurlijke reactie van het college van burgemeester en wethouders opgenomen
naar aanleiding van de bevindingen, de conclusies en de aanbevelingen.
Tenslotte wordt het rapport afgesloten met het nawoord van de rekenkamercommissie.

Bij het rapport horen een aantal bijlagen:
de bijlagen 1 t/m 4 geven achtergrondinformatie met betrekking tot het onderzoek;
de bijlagen 5 t/m 10 geven voor een aantal aanbevelingen een meer gedetailleerde
onderbouwing. De detaillering in de bijlagen staat min of meer los van het onderzoeksrapport.
Naast het geven van de onderbouwing voor de aanbevelingen hebben de bijlagen de bedoeling
handreikingen te geven aan de organisatie als ondersteuning in het verbeterproces;
in bijlage 11 is het overzicht van definities en begrippen opgenomen.

1.3

Doelstelling van het onderzoek

De doelstelling van het onderzoek richt zich op:
- de actualiteit en de wijze van uitvoering van de nota grondbeleid 2008. Voor de uitvoering is zowel
gekeken naar de beleidsmatige uitvoering van het grondbeleid als ook naar het functioneren van
het grondbedrijf in de uitvoering.
- de vraag of het grondbeleid en het grondbedrijf zodanig is ingericht dat de gebiedsontwikkeling van
Woudenberg beleidsmatig en financieel aansluit bij de huidige regelgeving en
marktomstandigheden.

1.4

Afbakening

Afbakening van het onderzoek
Bij het onderzoek zijn niet de risico’s, het weerstandsvermogen, de grondposities, de grondexploitaties,
e.d. doorgerekend. Gekeken is naar het beleid, de uitvoering, de gehanteerde samenhang, de
systematiek, de financiële randvoorwaarden, condities en parameters bij de diverse onderdelen waarvan
verwacht mag worden dat deze - gezien de economische werkelijkheid - voortvloeien uit de toepassing
van de nota grondbeleid. Gekeken is naar de implementatie van de Wro, voor zover deze implementatie
effect kan hebben op het functioneren van het grondbedrijf.
Tijdvak van het onderzoek
Het onderzoek richt zich op de periode vanaf 2008 tot eind 2012:
de huidige economische crisis loopt vanaf 2008;
de nota grondbeleid is van 2008;
de Wro is eveneens 2008.
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1.5

De onderzoeksvragen

De centrale vraagstelling van het onderzoek is tweeledig:
1) Dient de Nota Grondbeleid 2008 van de gemeente Woudenberg aangepast en bijgesteld te
worden, mede in het licht van de veranderde economische en financiële crisis en de (structurele)
veranderingen op de woningmarkt? En zo ja, hoe?
2) Is het grondbeleid en het grondbedrijf zodanig ingericht dat de gebiedsontwikkeling van
Woudenberg beleidsmatig en financieel aansluit bij de huidige regelgeving en
marktomstandigheden? Is aanpassing nodig? Zo ja, hoe?
Om de centrale vragen te kunnen beantwoorden zijn deelvragen geformuleerd. Omdat er sprake is van
een vrij breed onderzoek, is er sprake van een groot aantal deelvragen.
De volgende deelvragen zijn gesteld:
1.

2

Nota grondbeleid 2008
- Welke kaders en normen stelt de nota grondbeleid 2008?
- Zijn de beleidsuitgangspunten zo geformuleerd dat deze te toetsen waren, gezien de periode
waarin deze nota opgesteld werd?
- Is de nota grondbeleid volledig en actueel in het licht van de veranderde economische en
financiële crisis en de (structurele) veranderingen op de woningmarkt? Zijn aanpassingen
nodig en zo ja welke?
Inrichting grondbeleid en grondbedrijf
a) Vorm grondbeleid
- Welke vorm van grondbeleid hanteert de gemeente Woudenberg? Hoe wordt dit bepaald?
b) Risicomanagement
- Is er beleid t.a.v. de risico’s bij het grondbeleid?
- Is er een recente risicoanalyse?
- Heeft de gemeente het weerstandsvermogen en de weerstandcapaciteit bepaald? Zo ja, welke
methode is hierbij gehanteerd en met welke frequentie?
- Heeft de gemeente de weerstandscapaciteit en de risico’s op de grondexploitaties en
grondposities bepaald? Zo ja, welke methodiek is hierbij gebruikt en met welke frequentie?
c) Organisatie van het grondbedrijf
- Is de organisatie toegesneden op de taak? Zijn taken en rollen helder voor de organisatie? Is er
een beheersverordening en zijn er managementrapportages?
d) Financiën
- Is de actuele financiële stand van zaken bekend?
- Heeft de gemeente de grondexploitaties geactualiseerd? Zo ja, hoe vaak?
- Welke rekenrente wordt gehanteerd?
e) Bestuursinformatie t.b.v. de sturende en controlerende rol van de raad
- Wordt de raad tijdig en kwalitatief voldoende geïnformeerd over (de uitvoering van) het
grondbeleid?
- Voldoet de informatievoorziening aan de raad aan de wettelijke eisen?
11

f) Grondpositie
- Hoe verhoudt de grondpositie (zowel qua oppervlakte als qua boekwaarde) zich ten opzichte
van het verwachte noodzakelijke bouwprogramma (markt, bevolkingsontwikkeling) voor de
komende tien jaar?
- ligt in het beleid vast hoe in voorkomende gevallen de voorrangskeuze gemaakt wordt tussen
de locaties waar gebiedsontwikkeling mogelijk is?
- Vindt verwerving van gronden met name beleidsmatig of financieel plaats? Hoe wordt dit
bepaald?

1.6

Onderzoeksaanpak

Start onderzoek
Als eerste heeft de rekenkamercommissie de concept onderzoeksopzet opgesteld. Deze is definitief
geworden nadat afstemming heeft plaats met het presidium van de gemeente Woudenberg.
Vooronderzoek
Tijdens het vooronderzoek heeft met de gemeentelijke contactpersoon afstemming plaatsgevonden
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) en is literatuuronderzoek gedaan. 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.
Opstelling rapport
Op basis van de informatie, verkregen uit de bestudeerde documenten en de gehouden interviews,
hebben wij een concept van onze bevindingen opgesteld. De conceptbevindingen zijn 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. Daarna hebben wij onze conclusies en
aanbevelingen geformuleerd. Het conceptrapport met de bevindingen, 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 de discussie te richten op de conclusies en aanbevelingen en de
reactie van het college daarop.
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1.7

Normenkader

Op basis van de vraagstelling in het onderzoek is het normenkader samengesteld. Het normenkader is
het resultaat van ervaringen uit eerdere onderzoeken; daarnaast is voor de vraagstelling gebruik
gemaakt van:
het raadsonderzoek Apeldoorn "de grond wordt duur betaald"2012;
de Handreiking Grondbeleid voor Raadsleden Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties 2005;
financiële effecten crisis bij gemeentelijke grondbedrijven (Deloitte), actualisatie 2012;
COELO rijksuniversiteit Groningen (rekenkamer-/raadsonderzoek).
Achtergrond grondbedrijf i.v.m. normenkader
Grondbeleid is een dynamisch proces waar heel veel in om gaat. Voor het normenkader is begrip van wat
grondbeleid is en wat er bij grondbeleid komt kijken daarom van belang.
Grondbeleid is instrumenteel beleid. Het bevat de juridische en financiële instrumenten om ruimtelijke
plannen op efficiënte wijze te realiseren. Hierbij is vaak sprake van een doelgerichte overheidsinventie in
de grondmarkt in een geografisch afgebakend gebied: bezit wijzigt hierbij van eigenaar waarbij private
en openbare ruimten aan functiewisseling onderhevig kunnen zijn.
Hieruit is af te leiden dat grondbeleid een breed terrein van zowel publiek als privaat recht beslaat met
heel veel verschillende actoren, activiteiten en invloeden.
Onderstaand schema geeft hier een globale schets van:
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Hieruit komt naar voren dat er sprake is van processen die zeer sterk met elkaar samenhangen; niet voor
niets duurt het lang voordat een ruimtelijk plan is omgezet in een ruimtelijke realisatie.
Gezien het vorenstaande en het sturen op hoofdlijnen door de raad, is het voor de raad lastig om greep
op het grondbeleid te krijgen en te houden. Echter voor de toetsende rol van de raad is het essentieel
dat de raad op cruciale punten gedurende het gehele proces het grondbeleid kan controleren en zo
nodig bij kan sturen. Deze cruciale punten zijn de keuze van het grondbeleid en het besluit tot
verwerving. Uit deze cruciale punten (kernbeslissingen, in het schema groen aangegeven) volgt de rest
van het proces. In het normenkader is met deze kernbeslissingen rekening gehouden.
In schemavorm alsvolgt weergegeven:

Normenkader grondbedrijf
Op basis van de vraagstelling en het grondbedrijfproces ontstaat het volgende normenkader:
beleidsontwikkeling, -uitvoering en -informatie dient tijdig, onderbouwd, consistent,
transparant, volledig, betrouwbaar en accuraat te zijn
het grondbeleid is zodanig vormgegeven, ingericht en uitgevoerd dat de raad in staat is het
beleid op hoofdlijnen te formuleren, voordurend de uitvoering te toetsen en de mogelijkheid
heeft tussentijds bij te sturen
In het onderzoek worden alle onderzoeksvragen m.b.t. grondbeleid, risicoreservering,
weerstandsvermogen, reserves, financiën, organisatie en informatie aan de hand van dit normenkader
getoetst.
Vanuit het normenkader kunnen voor de onderzoeksvragen - zonder uitputtend te zijn - een aantal
subnormen geformuleerd worden, die in ieder geval in het onderzoek zijn meegenomen:’
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Onderzoeksvraag

4

Grondbeleid
(1, 2a, 2f)

Subnorm
De raad moet in staat zijn om op basis van objectieve criteria te kunnen kiezen of:
- een gebiedsontwikkeling doorgang moet vinden;
- er actief dan wel passief grondbeleid in een gebiedsontwikkeling plaatst moet vinden;
- er wel of niet verwerving plaats gaat vinden in een bepaald gebied.
De raad maakt - zowel bij de primaire beslissing als gedurende de gebiedsontwikkeling
- een afweging wanneer hij welke instrumenten inzet, waarbij ruimte is voor
heroverweging van eerder gemaakte keuzes.

Risicomanagement
(2b)

Voor de raad, het college en de ambtelijke organisatie is inzichtelijk en bekend op
welke wijze de risico’s worden geïnventariseerd, welke normen daarbij worden
gehanteerd en wat de consequenties zijn voor het grondbeleid in termen van beleid,
risico, tijd, capaciteit en middelen voor de gemeente.
Jaarlijks wordt door de raad de berekening van het weerstandsvermogen, de
weerstandscapaciteit, de reserves van het grondbedrijf en de risicoanalyse vastgesteld
gelijktijdig met de herziening van de grondexploitaties.

Organisatie van het
grondbedrijf (2c)

De organisatie van het grondbedrijf ondersteunt adequaat de financieel-economische
begeleiding van het grondbeleid; hierbij zijn taken en rollen vastgelegd en helder voor
de organisatie.

Financiën (2d)

Gemeentelijke gebiedsontwikkelingen kennen in de initiatieffase een financiële
verkenning en vanaf de ontwerpfase een exploitatieberekening.
Beide documenten worden door de raad vastgesteld.
Er wordt geen gebiedsontwikkeling gestart zonder minimaal een financiële verkenning.
De rekenrente dient onderbouwd, consistent en transparant te zijn.
De financiële organisatie dient te voldoen aan wet- en regelgeving.
De huidige marktomstandigheden zijn op een realistische wijze en op basis van
marktgegevens verwerkt in de grondexploitaties.

Informatie (2e)

4

De raad krijgt informatie om haar toetsende en sturende rol op hoofdlijnen van (de
uitvoering van) het grondbeleid te realiseren. De afspraken met betrekking tot het
moment, het onderwerp en de vorm van informatievoorziening aan de raad zijn
schriftelijk vastgelegd en worden nageleefd.

de nummering sluit aan bij de opzet van het onderzoek ( 1.4 )
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Hoofdstuk 2 Bevindingen
Dit hoofdstuk gaat in op de onderzoeksbevindingen. De onderzoeksbevindingen zijn gebaseerd op
documentenstudie en interviews. De onderzoeksbevindingen zijn gerelateerd aan de centrale
vraagstelling van het onderzoek.
De centrale vragen (1.5) zijn in deelvragen geformuleerd en worden in dit hoofdstuk in paragrafen
behandeld. Per paragraaf komen de deelvragen aan de orde. De paragrafen hebben betrekking op de
nota grondbeleid 2008, de vorm van het grondbeleid, de risicoanalyse, de organisatie van het
grondbedrijf, de financiën, de bestuursinformatie en de grondpositie.
Om de bevindingen in een kader te kunnen plaatsen is in bijlage 3 een overzicht opgenomen van de
investeringen in het grondbedrijf.
Op basis van de documentenstudie en de interviews zijn er - in vergelijking met de onderzoeksopzet - in
het onderzoek voor een aantal aspecten verdiepende deelvragen toegevoegd. Dit is bij de deelvragen
vermeld.

2.1

Nota grondbeleid 2008

De deelvragen zijn gesplitst in vragen betreffende het verleden en vragen betreffende het heden/de
toekomst:
Verleden:
2.1.1 Welke kaders en normen stelt de nota grondbeleid 2008?
2.1.2 Zijn de beleidsuitgangspunten zo geformuleerd dat deze te toetsen waren, gezien de periode
waarin deze nota opgesteld werd?
Heden/toekomst
2.1.3 Is de nota grondbeleid volledig en actueel in het licht van de veranderde economische en
financiële crisis en de (structurele) veranderingen op de woningmarkt? Zijn aanpassingen nodig en zo ja
welke?
Gezien de samenhang zijn de deelvragen 2.1.1. en 2.1.2 als één deelaspect behandeld.
Deelaspect:

Norm:

2.1.1 Welke kaders en normen
stelt de nota grondbeleid
2008?

De raad moet in staat zijn om op basis van objectieve criteria te
kunnen kiezen of:
- een gebiedsontwikkeling doorgang moet vinden
- er actief dan wel passief grondbeleid in een gebiedsontwikkeling
plaatst moet vinden
- er wel of niet verwerving plaats gaat vinden in een bepaald
gebied

2.1.2 Zijn de
beleidsuitgangspunten zo
geformuleerd dat deze te
toetsen waren, gezien de
periode waarin deze nota
opgesteld werd?
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Bevindingen:
De gemeente Woudenberg heeft er voor gekozen het grondbeleid in een nota grondbeleid 2008 op
te nemen. De nota is in maart 2008 door de raad vastgesteld. In een nota grondbeleid geeft de
gemeenteraad de kaders aan waarbinnen het college en de ambtelijke organisatie het grondbeleid
kan uitvoeren. Voor een nota grondbeleid is van belang artikel 16 van het BBV (besluit begroting en
verantwoording). Een nota grondbeleid (of paragraaf grondbeleid in de begroting/jaarrekening) dient
te bevatten:
een visie op het grondbeleid;
een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
een onderbouwing van de geraamde winstneming;
de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van
het grondbedrijf.
De gemeente formuleert het grondbeleid door middel van instrumenten. De belangrijkste keuze die
dan gemaakt moet worden is welke vorm van grondbeleid de gemeente bij voorkeur voert. De
gemeenteraad kan daarnaast criteria vaststellen voor de keuze tussen de verschillende vormen
(actief of passief) van dat grondbeleid.
De gemeente Woudenberg heeft in de nota grondbeleid gekozen voor een actief grondbeleid en op
basis daarvan de afgelopen jaren grondposities verworven. Het collegeprogramma 2010 kiest voor
een verantwoord actief grondbeleid.
Bij alle aankoopbesluiten in de periode vanaf 2008 is de raad in staat geweest te toetsen of er
verwerving plaats moest vinden in een bepaald gebied. Bij de aankoopvoorstellen zijn (financiële)
ontwikkelingsmogelijkheden en risico's aangegeven.
In een Nota Grondbeleid worden ook de financieel-economische uitgangspunten van het te voeren
beleid vastgelegd. Tot die uitgangspunten behoren bijvoorbeeld de gewenste ontwikkeling van het
vermogen van het grondbedrijf, de bestemming van de planresultaten, de manier waarop de
risicoanalyse wordt ingericht, wat behoort tot de kosten van bouw- en woonrijpmaken, hoe de
grondprijzen tot stand komen, de parameters kosteninflatie /opbrengstenstijging,
informatiemomenten.
De nota grondbeleid 2008 van de gemeente Woudenberg heeft op deze gebieden 28
beleidsuitgangspunten en beslispunten geformuleerd. Hiervan zijn er 16 wenselijk geformuleerd en
12 normatief.
De respondenten erkennen dat het de raad niet in alle gevallen mogelijk is gemaakt in een vroegtijdig
stadium te kunnen sturen op hoofdlijnen.
Deelaspect:

Norm:

2.1.3 Is de nota grondbeleid
volledig en actueel in het licht
van de veranderde
economische en financiële
crisis en de (structurele)
veranderingen op de
woningmarkt? Zijn
aanpassingen nodig en zo ja
welke?

De raad moet in staat zijn om op basis van objectieve criteria te
kunnen kiezen of:
- een gebiedsontwikkeling doorgang moet vinden
- er actief dan wel passief grondbeleid in een gebiedsontwikkeling
plaatst moet vinden
- er wel of niet verwerving plaats gaat vinden in een bepaald
gebied
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Bevindingen:
Juridisch kader nota grondbeleid
Voor het juridisch kader van de nota grondbeleid zijn van belang het BBV (Besluit Begroting en
Verantwoording van 2003) en de financiële verordening van de gemeente.
Gemeenten zijn volgens het BBV artikel 9.2 verplicht een grondbeleid vast te stellen; dat kan in de
jaarlijkse paragraaf grondbeleid van de begroting, maar meestal staat het in een aparte nota
Grondbeleid. In 2008 heeft de gemeente Woudenberg er voor gekozen het grondbeleid in een nota
Grondbeleid op te nemen.
In de financiële verordening gemeente Woudenberg 2006 geeft artikel 8.2 aan dat het college 1x per
4 jaar een nota aanbiedt aan de raad met de kaders voor de prijzen voor de verhuur en verkoop van
onroerende goederen en in het bijzonder de prijzen voor de uitgifte van gronden en erfpachtcanons.
Veranderingen in wet- en regelgeving
Het Grondbeleid behoort up to date te zijn, waarbij de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving
verwerkt zijn. De relevante wetgeving is ingrijpend gewijzigd, met name op het gebied van het
kostenverhaal bij grondexploitaties (Wro). Daarnaast is nieuwe wetgeving (crisis- en herstelwet,
omgevingswet) vastgesteld, heeft de Europese regelgeving/jurisprudentie een veel sterkere invloed
gekregen en is het BBV 2012 gepubliceerd.
De beleiduitgangspunten in de nota Grondbeleid moeten objectief te toetsen zijn waarbij een relatie
wordt gelegd met de huidige wet- en regelgeving en marktomstandigheden. De accountant adviseert
in de managementletter 2012 de huidige nota uit 2008 te actualiseren.
De veranderde economische situatie en de (structurele) veranderingen op de woningmarkt
Sinds de nota grondbeleid 2008 is het economisch klimaat ingrijpend gewijzigd. Waar gemeenten
voorheen actief grondbeleid voerden en de vrijkomende middelen konden gebruiken om de
algemene middelen aan te vullen, is daar nu geen sprake meer van. Reserves van grondbedrijven
drogen op door verliesgevende projecten en moeten uit de algemene middelen worden aangevuld.
Niet voor niets publiceert Deloitte, in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Infrastructuur &
Milieu, sinds 2010 jaarlijks een rapport betreffende de "Financiële effecten vastgoedcrisis bij
gemeentelijke grondbedrijven.
De veranderde economische situatie leidt ertoe dat er meer aandacht noodzakelijk is voor de
financieel-economische begeleiding door het grondbedrijf. Voor het functioneren van het
grondbedrijf is van belang dat er duidelijkheid is met betrekking tot de rollen, functies,
verantwoordelijkheden, budgetregels van bij grondexploitatie betrokken medewerkers en de relatie
tussen de planeconoom en deze medewerkers. In de nota grondbeleid 2008 ontbreken deze
bedrijfsvoeringsregels.

2.2

Vorm grondbeleid

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn in de onderzoeksopzet deelvragen geformuleerd:
2.2.1 Welke vorm van grondbeleid hanteert de gemeente Woudenberg?
2.2.2 Hoe wordt de keuze van de vorm van grondbeleid bepaald?
Ten opzichte van de onderzoeksopzet is er een verdiepende deelvraag toegevoegd:
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2.2.3

Is de uitvoering van de gekozen vorm zodanig verankerd in de organisatie dat de uitvoering in
overeenstemming is met de huidige wet- en regelgeving?

Gezien de samenhang zijn de deelvragen 2.2.1. en 2.2.2 als één deelaspect behandeld.
Deelaspect:

Norm:

2.2.1 Welke vorm van
grondbeleid hanteert de
gemeente Woudenberg?

De raad maakt - zowel bij de primaire beslissing als gedurende de
gebiedsontwikkeling - een afweging wanneer hij welke
instrumenten inzet, waarbij ruimte is voor heroverweging van
eerder gemaakte keuzes.

2.2.2 Hoe wordt de keuze
van de vorm van grondbeleid
bepaald?
Bevindingen:
De nota grondbeleid geeft aan dat er actief grondbeleid (beslispunt 3.7 blz. 18 nota) wordt
uitgevoerd. Het collegeprogramma 2010 gaat uit van een verantwoord actief grondbeleid. Uit de
interviews is naar voren gekomen dat de gemeente in principe actief grond wil verwerven maar dat
de financiën, de huidige grondpositie en de rol/positie van ontwikkelaars het actief grondbeleid sterk
beperken. Deze beperking leidt ertoe dat de facto sprake is van passief grondbeleid en dat er dus in
de praktijk een omslag heeft plaats gevonden van actief naar passief grondbeleid waarop de raad
niet heeft kunnen sturen.
Het Nederlandse principe onder gebiedsontwikkeling is dat, als de grondeigenaar bereid en in staat is
zijn eigen grond te (laten) ontwikkelen, de grondeigenaar die grond zelf mag ontwikkelen. Medio
2008 is de Wro in werking getreden. De Wro laat het principe in stand maar geeft een regeling voor
kostenverhaal bij particuliere grondexploitatie. De Wro geeft de gemeente de instrumenten om de
particuliere grondexploitatie te begeleiden. De condities waaronder de gemeente bereid is mee te
werken aan een particuliere grondexploitatie dienen in beleid te zijn uitgewerkt ( = onder welke
omstandigheden werkt de gemeente mee aan een private omwikkeling, welke locaties zijn wanneer
aan snee enz.).
De gemeente dient hierbij te sturen op de gebiedsontwikkeling in structuurvisie en
bestemmingsplan.
Hierbij hoort de keuze van de vorm voor grondbeleid. Dit wordt onderschreven door de opvolgende
managementletters van de accountants over 2011 en 2012. Hierin wordt geadviseerd te overwegen
of actief grondbeleid nog wel voldoet.
Deelaspect:

Norm:

2.2.3 Is de uitvoering van de
gekozen vorm zodanig
verankerd in de organisatie dat
de uitvoering in
overeenstemming is met de
huidige wet- en regelgeving?

De raad maakt - zowel bij de primaire beslissing als gedurende de
gebiedsontwikkeling - een afweging wanneer hij welke
instrumenten inzet, waarbij ruimte is voor heroverweging van
eerder gemaakte keuzes.
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Bevindingen:
Voor de uitvoering van de gekozen vorm van het grondbeleid is met name de uitvoering van de Wro
van belang. Geconstateerd is dat - vanuit de optiek van het grondbeleid - de Wro nog niet voldoende
is geïmplementeerd in de organisatie. Uit de interviews komt naar voren dat de kennis van de
nieuwe Wro (nog) niet voldoende breed in de organisatie zit.
Bij de Wro spelen vragen als: is de vergunningverlening organisatorisch ingericht op kostenverhaal
via de bouwvergunning, worden private ontwikkelingen in behandeling genomen ook als dat een
verlies oplevert voor de gemeente en wordt het exploitatieplan als verzekering gebruikt voor failliete
ontwikkelaars?
Dit zijn een aantal voorbeelden om aan te geven wat het belang is van het verankeren van de Wro in
de organisatie.

2.3

Risicomanagement

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn in de onderzoeksopzet deelvragen geformuleerd:
2.3.1 Is er beleid t.a.v. de risico’s bij het grondbeleid?
2.3.2 Is er een recente risicoanalyse?
2.3.3 Heeft de gemeente het weerstandsvermogen en de weerstandcapaciteit bepaald? Zo ja, welke
methode is hierbij gehanteerd en met welke frequentie?
2.3.4 Heeft de gemeente de weerstandscapaciteit en de risico’s op de grondexploitaties en
grondposities bepaald? Zo ja, welke methodiek is hierbij gebruikt en met welke frequentie?
Gezien de samenhang zijn de deelvragen 2.3.3. en 2.3.4 als één deelaspect behandeld.
Deelaspect:

Norm:

2.3.1 Is er beleid t.a.v. de
risico’s bij het grondbeleid?

Voor de raad, het college en de ambtelijke organisatie is inzichtelijk
en bekend op welke wijze de risico’s worden geïnventariseerd,
welke normen daarbij worden gehanteerd en wat de
consequenties zijn voor het grondbeleid in termen van beleid,
risico, tijd, capaciteit en middelen voor de gemeente.

Bevindingen:
Een risico is een mogelijke gebeurtenis in de toekomst die een negatieve of positieve invloed kan
hebben op het realiseren van strategie, doelstellingen of uitkomsten van een grondexploitatie.
Voor de beheersing van die risico’s wordt risicomanagement gehanteerd.
Onder risicomanagement wordt verstaan: het regelmatig en systematisch onderzoeken van de
risico's die de financiële haalbaarheid van een project bedreigen en het formuleren en toepassen van
maatregelen, waarmee deze risico's zo doeltreffend mogelijk beheerst kunnen worden.
In Woudenberg is geen expliciet risicobeleid geformuleerd voor het grondbedrijf.
Voor het risicobeleid grondbedrijf is dan van toepassing het algemene risicobeleid van de gemeente.
De notitie risicomanagement (voor de gehele gemeente) dateert van 2006. De accountant
(managementletter 2012, blz.2) constateert dat deze notitie, gezien de huidige economische situatie,
niet meer actueel is en dat het risicomanagement nog niet organisatiebreed is verankerd in de
processen en de P&C-cyclus.
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De risico's m.b.t. het grondbedrijf worden in de begroting/rekening op twee plaatsen genoemd. In de
paragraaf grondbeleid staat het risicoprofiel en in de paragraaf weerstandsvermogen staan de
risicoberekeningen c.q. risicobedragen.
Het risicoprofiel in de paragraaf grondbeleid geeft aan op welke gebieden zich risico's zouden kunnen
voordoen. De genoemde risicovelden zijn verdeeld in politieke en beleidsmatig, economisch,
samenwerking, juridisch, verhaal, fiscaal.
Deze risicovelden komen niet terug in de risicoberekening van de paragraaf weerstandsvermogen.
In de risicoberekening in de paragraaf weerstandsvermogen worden de risico's opgenomen waarvan
Woudenberg verwacht dat deze zich zouden kunnen voordoen. Deze noemt twee soorten risico's: de
strategische aankopen en de overige risico's. Voor de overige risico's is een marge van 5% van
uitgaven/inkomsten als risico benoemd.
Risico's die specifiek in de grondexploitatie (het Groene Woud) benoemd zijn, komen niet terug in de
risicoberekening van de paragraaf weerstandsvermogen.
Deelaspect:

Norm:

2.3.2 Is er een recente
risicoanalyse?

Jaarlijks wordt door de raad de berekening van het
weerstandsvermogen, de weerstandscapaciteit, de reserves van
het grondbedrijf en de risicoanalyse vastgesteld gelijktijdig met de
herziening van de grondexploitaties.

Bevindingen:
De raad stelt het weerstandsvermogen en de risico's vast in de paragraaf weerstandsvermogen. Het
weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve grondbedrijf met daaraan toegevoegd de
geraamde voordelige saldi van lopende exploitatieberekeningen. Dit is conform de regelgeving. Van
belang hierbij is dat grondexploitaties actueel zijn. De laatste jaren zijn de grondexploitaties echter
niet herzien (prinses Amalialaan is van 2007; het Groene Woud is van 2011)5.
Het belang van actuele grondexploitaties wordt zichtbaar in de gevolgen van het voorstel voor de
raadscommissie van 15-5-2013 m.b.t. de 4de wijziging van de exploitatieberekening het Groene
Woud. Hierbij gaat het voordelig resultaat van € 2.873.000 (3de wijziging) terug naar een voordelig
resultaat van € 68.000 (4de wijziging). Het verschil is € 2.805.000 nadelig.
Deelaspect:

Norm:

2.3.3 Heeft de gemeente het
weerstandsvermogen en de
weerstandcapaciteit bepaald?
Zo ja, welke methode is hierbij
gehanteerd en met welke
frequentie?

Voor de raad, het college en de ambtelijke organisatie is inzichtelijk
en bekend op welke wijze de risico’s worden geïnventariseerd,
welke normen daarbij worden gehanteerd en wat de
consequenties zijn voor het grondbeleid in termen van beleid,
risico, tijd, capaciteit en middelen voor de gemeente.

2.3.4 Heeft de gemeente de
weerstandscapaciteit en de

Jaarlijks wordt door de raad de berekening van het
weerstandsvermogen, de weerstandscapaciteit, de reserves van
het grondbedrijf en de risicoanalyse vastgesteld gelijktijdig met de

5

De herziening 2013 van het Groen Woud en Amalialaan is vastgesteld na de fase documentenstudie/interviews van het
onderzoek .
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risico’s op de grondexploitaties
en grondposities bepaald? Zo
ja, welke methodiek is hierbij
gebruikt en met welke
frequentie?

herziening van de grondexploitaties.

Bevindingen:
Het weerstandsvermogen van het grondbedrijf kan worden gedefinieerd als het vermogen om ook in
ongunstige tijden haar activiteiten te kunnen voorzetten zonder een beroep te doen op de algemene
middelen. Het weerstandsvermogen geeft dus in welke mate het grondbedrijf in staat is middelen
vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid moet worden
heroverwogen.
In de nota grondbeleid wordt het beleid alsvolgt omschreven :
Het weerstandsvermogen van het grondbedrijf moet het in de toekomst mogelijk maken om
financiële tegenvallers van grondexploitaties op te vangen en grote investeringen, die passen
bij de ambities van de gemeente, op een verantwoorde wijze te dekken (blz. 16 nota
grondbeleid).
De hoogte van de Reserve Grondbedrijf dient gelijk te zijn aan de gewenste
weerstandscapaciteit van het Grondbedrijf minus het totaalsaldo van eventuele reserves uit
positieve verschillen tussen boek- en marktwaarde (blz. 39 nota grondbeleid)
Het BBV stelt dat de paragraaf betreffende het weerstandsvermogen ten minste bevat:
1. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
2. een inventarisatie van de risico’s;
3. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s.
Het aanwezige weerstandsvermogen (= weerstandscapaciteit) bestaat uit het saldo van de reserve
grondbedrijf na aftrek van de te plegen voorzieningen. Hieraan worden toegevoegd de positieve
uitkomsten van lopende grondexploitaties. Het aldus berekende aanwezige weerstandsvermogen
van het grondbedrijf moet minimaal de omvang van het benodigde weerstandsvermogen hebben.
De inventarisatie van de weerstandscapaciteit is opgenomen in de begroting als risicoprofiel
grondbedrijf (blz. 83). Aangegeven wordt dat de algemene reserve grondbedrijf, samen met de
geraamde voordelige exploitatieresultaten complex Het Groene Woud en complex Prinses
Amalialaan de risico's van het grondbedrijf niet overschrijden. Deze inventarisatie is niet actueel
vanwege het ontbreken van tijdig herziene grondexploitaties.
Het inventariseren van risico's en het risicobeleid valt onder het begrip risicomanagement.
Risicomanagement is voor grondbedrijven van groot belang omdat:
a. marktwerking van grote invloed is op de uitkomst van grondexploitaties en exploitatieplannen
b. plannen vaak lang lopen waarbij planning en plannen aan wijziging onderhevig kunnen zijn
c. de ingeschatte parameters (kosten- en opbrengstenontwikkeling, renteontwikkeling) zich in de
praktijk kunnen wijzigen
Grondbeleid brengt veel risico’s met zich mee. Voor de gemeente moet duidelijk zijn welke risico’s zij
zelf draagt, hoe ze die risico’s waardeert en op welke wijze ze voor die risico’s haar eigen buffers
creëert, bijvoorbeeld in de vorm van reserves of voorzieningen. Voldoende aandacht voor het
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identificeren, analyseren en kwantificeren van de risico’s is een succesfactor voor het gezond blijven
van het grondbedrijf op langere termijn.
ln belangrijke mate vindt risicomanagement zijn weerslag in het steeds actualiseren van
exploitatieberekeningen (en exploitatieplannen).
Onderdeel van een (bijgestelde) exploitatieberekening is een risico-inventarisatie. Hierbij worden de
risico's beschreven en beheersmaatregelen genoemd. Risicomanagement is dan ook een continu en
dynamisch proces. Vanaf de initiatieffase van een gebiedsontwikkeling hoort risicomanagement bij
het planproces. In de grondexploitatieberekening het Groene Woud 2011 is een risicoberekening
opgenomen. De andere exploitatieberekening, prinses Amalialaan van 2007 en kent geen
risicoberekening6.
Een inventarisatie van de risico's is aanwezig, zij het dat er geen aansluiting is met de risico's
benoemd in de grondexploitaties en dat de opbouw niet in overeenstemming is met de
uitgangspunten omtrent risicomanagement (zie 2.3.1). De organisatie wil op het gebied van
risicomanagement stappen maken. Binnen de organisatie wordt nu gedacht om meer specifiek met
de risico's te gaan werken door de risico's te benoemen en het totale risico met een bandbreedte te
bepalen.

2.4

Organisatie van het grondbedrijf

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn in de onderzoeksopzet deelvragen geformuleerd:
2.4.1 Is de organisatie van het grondbedrijf toegesneden op de taak?
2.4.2 Zijn taken en rollen helder voor de organisatie?
2.4.3 Is er een beheersverordening?
2.4.4 Zijn er managementrapportages?
Deelaspect:

Norm:

2.4.1 Is de organisatie van
het grondbedrijf toegesneden
op de taak?

De organisatie van het grondbedrijf ondersteunt adequaat de
financieel-economische begeleiding van het grondbeleid; hierbij
zijn taken en rollen vastgelegd en helder voor de organisatie.

Bevindingen:
Binnen de afdeling Interne Dienstverlening vindt de financieel-economische begeleiding van de
grondexploitaties plaats (planeconomie). Er is sprake van een dubbelfunctie: de financieel
beleidsmedewerker is tevens planeconoom.
Als gevolg van de voorgenomen herindeling met Scherpenzeel en Renswoude had de afdeling
Financiën in 2009 en 2010 geen capaciteit beschikbaar om de taak planeconomie de gewenste
aandacht te geven. Door de druk van de P&C-cyclus is voor het planeconomische werk niet altijd
voldoende capaciteit in relatie tot het uit te voeren planeconomische werk. De grondexploitaties
worden wel herzien maar met grotere tijdsintervallen dan formeel is toegestaan (BBV art. 16) dan
6

De na het onderzoek verkregen herzieningen 2013 zijn niet meer beoordeeld op de aanwezigheid van een risicoparagraaf.
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wel als beleid is geformuleerd (nota grondbeleid 2008, beleidspunt 9.5, blz.34 ).
Er is sprake van een dubbelfunctie waarbij voor planeconomie globaal 10% van de formatieplaats
beschikbaar is en voor het financiële beleid circa 90%. Uiteraard zit daar fluctuatie in maar het geeft
de capacitaire spanning weer.
Het rapport van DHV "vastgoed in de gemeente Woudenberg" van november 2008 geeft op blz. 18
(5.1) aan dat gedurende 5 jaar 0,3 planeconoom extra nodig is. Voort zover de rekenkamer na heeft
kunnen gaan is deze aanbeveling niet uitgevoerd.
In de huidige formatieve omvang is er geen mogelijkheid voor een meer gestructureerde
informatievoorziening naar B&W en raad, zoals een MPG (Meerjaren Prognose grondbedrijf) bij de
jaarrekening. In een MPG wordt alle financiële informatie m.b.t. het grondbedrijf van één peildatum
op hetzelfde moment aan de raad gepresenteerd.
De organisatie geeft aan dat inhuren - om het capaciteitstekort op te vangen - niet altijd zin heeft
omdat met het vertrek van de (dure) externe ondersteuning ook de kennis weer uit de organisatie
verdwijnt. Het financieel-economisch werk moet, vanwege de inhoudelijke kennis, zelf gedaan
worden. Wat wel kan worden uitbesteed zijn eenmalige zaken zoals een nota grondbeleid, het
opzetten van een model nota grondprijzen, een structuur neerzetten voor het grondbedrijf e.d.. Er
moet dan wel voldoende expertise aanwezig zijn om de geleverde documenten vervolgens te toetsen
en te implementeren.
Deelaspect:

Norm:

2.4.2 Zijn taken en rollen
helder voor de organisatie?

De organisatie van het grondbedrijf ondersteunt adequaat de
financieel-economische begeleiding van het grondbeleid; hierbij
zijn taken en rollen vastgelegd en helder voor de organisatie.

Bevindingen:
Het rapport van DHV "vastgoed in de gemeente Woudenberg" van november 2008 geeft op blz. 18
(4.3) bemerkingen t.a.v. de uitvoering van het grondbeleid. Vereiste taken / kaders uit de nota
grondbeleid zijn niet beschreven en daarom niet toegewezen aan functionarissen.
Nadien zijn een aantal rapporten opgesteld m.b.t. het organiseren van projecten (met een relatie tot
het grondbedrijf):
De notitie "opzet grondbedrijf Woudenberg" (2012) is door het college van B&W vastgesteld
en regelt zaken rond de projecten/projectgroepen maar zegt - behalve dat de planeconoom
lid is van de projectgroep - niets over de rol van de planeconoom.
In de nota aanpak Ruimtelijk Domein is niets opgenomen over de specifieke rol, taak,
verantwoordelijkheid van de paneconoom t.o.v. de projectgroep/projectleider en B&W)
(oktober 2012).
Het projectvoorstel "Aanpak integrale ontwikkeling Woudenberg Oost" (maart 2013) geeft in
inventariserende zin een breed beeld van de actuele situatie binnen Woudenberg Oost en
het uitgaande daarvan opzetten van een geformaliseerd kader (projectorganisatorisch,
financieel ). Er staat weinig in over rollen, taken en verantwoordelijkheden m.b.t.
planeconoom in relatie tot de (project)organisatie. De plaats van financiën in de projectgroep
(blz. 23) wordt genoemd en het stuk geeft aan dat bewakingskaders nog verder moeten
worden uitgewerkt (blz.31).
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De notities hebben gemeen dat er weinig in staat over rollen, taken en verantwoordelijkheden m.b.t.
planeconoom in relatie tot de (project)organisatie.
Deelaspect:

Norm:

2.4.3 Is er een
beheersverordening?

De organisatie van het grondbedrijf ondersteunt adequaat de
financieel-economische begeleiding van het grondbeleid; hierbij
zijn taken en rollen vastgelegd en helder voor de organisatie.

Bevindingen:
Er is geen beheersverordening. Dat is ook niet perse noodzakelijk mits rollen c.a. wel in een
document beschreven zijn. Dat is niet het geval (zie 2.4.2.).
Deelaspect:

Norm:

2.4.4 Zijn er
managementrapportages?

De organisatie van het grondbedrijf ondersteunt adequaat de
financieel-economische begeleiding van het grondbeleid; hierbij
zijn taken en rollen vastgelegd en helder voor de organisatie.

Bevindingen:
Aan de raad wordt gerapporteerd door middel van:
- de begroting en de jaarrekening in de betreffende paragrafen (jaarlijks).
- het vaststellen en actualiseren van grondexploitaties (herzieningen zijn niet actueel)
- incidenteel zoals bij de presentatie grondprijsbeleid in februari 2013
- vragen vanuit raad/commissie
Los van deze informatiemomenten is er geen gestructureerde tussentijdse informatie voorziening
aan de raad. De nota grondbeleid (beleidspunt 9.5) geeft aan dat de nota grondprijzen bij de
jaarlijkse rapportagemomenten hoort, maar de nota grondprijzen is nooit opgesteld.

2.5

Financiën

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn in de onderzoeksopzet deelvragen geformuleerd:
2.5.1 Is de actuele financiële stand van zaken bekend?
2.5.2 Heeft de gemeente de grondexploitaties geactualiseerd? Zo ja, hoe vaak?
2.5.3 Welke rekenrente wordt gehanteerd?
Ten opzichte van de onderzoeksopzet zijn er twee verdiepende deelvragen toegevoegd:
2.5.4 Voldoet de financiële organisatie aan wet- en regelgeving?
2.5.5 Is de financiële organisatie in overeenstemming met de huidige marktomstandigheden?
Deelaspect:

Norm:

2.5.1 Is de actuele
financiële stand van
zaken bekend?

Gemeentelijke gebiedsontwikkelingen kennen in de initiatief fase een
financiële verkenning en vanaf de ontwerpfase een exploitatieberekening.
Beide documenten worden door de raad vastgesteld.
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Bevindingen:
Voor de boekhouding (van het grondbedrijf) wordt het automatiseringsprogramma SAP gebruikt. Er
is geen projectenadministratie maar er wordt gewerkt met kostenplaatsen. Dat betekent van jaar tot
jaar afsluiten. Het meerjarig verloop van het grondbedrijf wordt vervolgens in Excel gevolgd. Een
verplichtingenadministratie is er niet. Gezien de grootte van Woudenberg - en dus de
overzichtelijkheid - wordt dat ook niet nodig geacht.
Bedragen worden opgenomen in overleg met de projectleider en de vakafdelingen. De interne uren,
onderdeel plankosten, worden via TIM (systeem voor urenverantwoording) gevolgd. De uren zijn
begroot in de exploitatie als totaalbedrag voor Voorbereiding, Toezicht en Uitvoering (VTU). Uit het
interview komt naar voren dat de begroting geen normatieve berekening voor de uren VTU kent. Er
wordt gestuurd op de jaarlijkse begrote opgaven van uren door de verschillende medewerkers, die
voor het grondbedrijf werken.
Deelaspect:

Norm:

2.5.2 Heeft de
gemeente de
grondexploitaties
geactualiseerd? Zo ja,
hoe vaak?

Er wordt geen gebiedsontwikkeling gestart zonder minimaal een financiële
verkenning.
Gemeentelijke gebiedsontwikkelingen kennen in de initiatief fase een
financiële verkenning en vanaf de ontwerpfase een exploitatieberekening.
Beide documenten worden door de raad vastgesteld.

Bevindingen:
De grondexploitaties worden opgesteld door de afdeling Interne Dienstverlening. De afdeling werkt
met een zelf ontwikkeld format in Excel. Dit format wordt vanaf 2013 uniform toegepast in de
concepten van de herzieningen van de grondexploitaties. In het format zijn controle getallen
ingebouwd zodat gemaakte fouten gesignaleerd worden. Daarnaast wordt de grondexploitatie
gecontroleerd door het afdelingshoofd Interne Dienstverlening.
Door het vaststellen van de grondexploitatieberekeningen worden door B&W gelijktijdig de
parameters (percentage kostenontwikkeling, percentage opbrengstenontwikkeling, rentepercentage)
vastgesteld. Deze komen niet vooraf in B&W. De parameter grondopbrengsten is sinds een aantal
jaren 0%. Bij de discussie in de raad van februari 2013 m.b.t. de grondprijzen is , voor Amalialaan,
voorgesteld dat de verlaagde grondprijzen gedurende 3 jaar niet zullen worden aangepast (naar
boven of naar beneden). De parameter kostenstijging is op 2% gesteld, zijnde de vertaling van de
inflatie. Hiervoor is niet een specifiek indexcijfer gehanteerd. De looptijd van een
grondbedrijfcomplex wordt door de planeconoom in overlegd met de projectleider bepaald en is
gebaseerd op het gemiddelde van de woonvisie (50 woningen per jaar).
De grondslag voor de storting in de algemene reserve (€ 7,- per m2) en voor de storting in de reserve
dorpsvoorzieningen (€ 23 per m2) is lang geleden vastgesteld, gebaseerd op wat andere gemeenten
doen, en nooit herzien. Er ligt dus geen actuele onderbouwing onder. Er is geen nota bovenwijkse
voorzieningen. De planeconoom is ervan op de hoogte dat in het kader van een exploitatieplan Wro
er dan geen bedragen voor dorpsvernieuwing c.a. kunnen worden verrekend. Overwogen wordt - nu
er een structuurvisie is - toch een nota bovenwijkse voorzieningen op te stellen. De afweging
hiervoor ligt in de kosten van het opstellen en de verwachte meeropbrengst uit de nog komende
plannen.
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De grondexploitaties zijn niet regelmatig en volgens de termijnen van het BBV geactualiseerd. De
grondexploitatieberekening het Groene Woud, uit 2011, is nu geactualiseerd en in mei 2013 aan de
raad voor gelegd; de grondexploitatie prinses Amalialaan, uit 2007, is nu geactualiseerd en eveneens
in mei 2013 aan de raad voor gelegd.
Deelaspect:

Norm:

2.5.3 Welke
rekenrente wordt
gehanteerd?

De rekenrente dient onderbouwd, consistent en transparant te zijn.

Bevindingen:
Het grondbedrijf krijgt structureel 4% in rekening gebracht voor positieve en negatieve plannen. Het
is een omslagpercentage dat afwijkt van het gemeentelijke omslagpercentage. Het is gebaseerd op
oude leningen. Aan NIEGG (Niet In Exploitatie Genomen Gronden) werd in het verleden rente
toegerekend; nu - gezien de marktwaarde - niet meer.
De paragraaf financiering van de begroting heeft betrekking op de leningen en de rente. In het
onderdeel "Financieringsbehoefte en leningenportefeuille" wordt het totaaloverzicht gegeven van de
mutaties en de stand van de leningen. De paragraaf geeft geen berekening van de omslagrente(n).
De paragraaf grondbeleid geeft geen informatie over de renteberekening voor het grondbedrijf. De
financiële begroting geeft geen inzicht in de berekening van de omslagrentepercentages. De nota
grondbeleid noemt de rente als kostenpost (blz. 31) maar geeft niet aan hoe de rente tot stand komt.
Deelaspect:

Norm:

2.5.4 Voldoet de
financiële organisatie
aan wet- en
regelgeving?

De financiële organisatie dient te voldoen aan wet- en regelgeving.

Bevindingen:
Wet- en regelgeving voor het grondbedrijf heeft een breed karakter en er zijn veel wetten c.a. van
toepassing. Gekeken is of de financiële organisatie voldoet aan de financiële regelgeving in de
gemeentewet, de Wro, het BBV, budgetregels, staatssteunregels.
Voor de Wro geldt dat de afdeling Ontwikkeling en Beleid het exploitatieplan op stelt; deze afdeling
kan beoordelen of bepaalde ontwikkelingen zich voordoen. Het rekentechnische gedeelte doet de
planeconoom maar wel onder verantwoordelijkheid van de afdeling Ontwikkeling en Beleid. De
organisatie is nog niet aangepast aan de nieuwe Wro (exploitatieplan; zie 2.2.3); dit geldt met name
voor de afdeling vergunningen. Dat is ook nog niet nodig geweest omdat tot op heden In elk
plan(netje) de gemeente een anterieure overeenkomst heeft gesloten met de ontwikkelaar. Een
posterieure overeenkomst - met verrekening via de bouwvergunning - is nog niet voor gekomen.
Voor de implementatie van de Wro bij de gemeente Woudenberg is de nota plankosten het
startpunt. De nota plankosten is in mei 2013 vastgesteld door de raad. De nota plankosten is niet in
dit onderzoek meegenomen.
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Bij de grotere plannen - waar ontwikkelaars grondposities hebben en die ook zelf willen ontwikkelen
- komt uit interviews naar voren dat Woudenberg ongeveer 3 maanden nodig heeft voor
implementatie van de Wro in de gemeentelijke organisatie. Bij het opstellen van nieuwe
bestemmingsplannen moet, op basis van de formele Wro-procedure, de bestemmingsplanprocedure
en de procedure exploitatieplan gelijk op lopen om geen risico's met kostenverhaal te krijgen. De
formele samenloop is echter nog niet voorgekomen.
De budgetregels staan in de verordening ex artikel 212 gemeentewet en in het spoorboekje voor de
P&C-cyclus. Deze regels zijn echter niet specifiek voor het grondbedrijf. Er zijn geen regels m.b.t. het
werken met voorbereidingskredieten. Voor de beoordeling of er wel of niet sprake is van staatsteun
wordt, in voorkomende situaties van gronduitgifte, altijd een taxatie gemaakt.
Planschade is voor de eigen gemeentelijke grondexploitaties een kostenpost voor de
grondexploitatie. In een overeenkomst met de woningbouwvereniging worden de plankosten in
rekening gebracht (doorgelegd). In Woudenberg gangbaar dat in het kader van de maatschappelijk /
economische haalbaarheid de initiatiefnemer verantwoordelijk is voor de planschade kosten. De
gangbare praktijk moet nog in beleid worden vastgelegd. Er is wel een planschadeverordening uit
2008; deze beperkt zich tot procedureregels.
Er is geen interne controle op het grondbedrijf. De accountant adviseert in het conceptjaarverslag
2012 om de beheersing en de interne controle op het grondbedrijf aan te scherpen.
Deelaspect:

Norm:

2.5.5 Is de financiële organisatie in
overeenstemming met de huidige
marktomstandigheden?

De huidige marktomstandigheden zijn op een realistische
wijze en op basis van marktgegevens verwerkt in de
grondexploitaties

Bevindingen:
Op basis van de grondprijzendiscussie van februari 2013 (powerpointpresentatie "
Grondverkoopprijsdiscussie 28-2-2013") wordt in de herzieningen van de grondexploitaties rekening
gehouden met de ontwikkeling van de markt. Het gaat dan om de twee lopende grondexploitaties
Amalialaan en het Groene Woud. De uiteindelijke planresultaten zullen lager zijn vanwege de
verlenging van de looptijd (rentebijschrijving) en de verlaging van de grondprijzen (de grondprijzen
van het Groene Woud gaan van € 480 naar € 450 per m2; van Amalialaan van € 480 naar € 410 per
m2). Voor Amalialaan is, bij de discussie, voorgesteld de grondprijzen 3 jaar niet te verlagen.
Er is nog geen (vertrouwelijke) nota grondprijzen 2013 opgesteld.
De afdeling Ontwikkeling en Beleid heeft inzicht gegeven in de lopende bouwclaims en de
mogelijkheid van de gemeente om deze bouwclaims gestand te doen. Op de vragen naar de
toepassing van algemene verkoopvoorwaarden of standaardformulieren konden geen eenduidig
antwoorden worden gegeven.
Erfpachtvoorwaarden zijn er niet. Het gebruiken van erfpacht voor de financiering en dus als
verkoopargument is, binnen de ambtelijke organisatie, aan de orde geweest maar wordt in
Woudenberg niet toegepast.
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Los van de capaciteit voor planeconomie (zie 2.4.1) is de rekenkamer van mening dat inhuur op het
gebied van vastgoedkennis, voor de huidige marktomstandigheden, onvoldoende kennis in de
organisatie brengt. De respondenten achten wel voldoende kennis aanwezig.
Vastgoedkennis is in het kader van onderhandelingen over anterieure of posterieure
overeenkomsten Wro van cruciaal financieel belang. Er is/wordt een advocaat ingehuurd voor de
juridische zaken rond overeenkomsten. De vastgoedkennis voor onderhandelingen is hiermee niet
geborgd.
Het rapport van DHV "vastgoed in de gemeente Woudenberg" uit 2008 geeft advies t.a.v. de
vastgoedfunctie binnen de organisatie (blz.18 e.v.) . Het rapport geeft aan dat uitbreiding van
vakdeskundige formatie - in samenhang met het grondbeleid van de gemeente - dringend vereist is.

2.6

Bestuursinformatie t.b.v. de sturende en controlerende rol van de raad

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn in de onderzoeksopzet deelvragen geformuleerd:
2.6.1 Wordt de raad tijdig en kwalitatief voldoende geïnformeerd over (de uitvoering van) het
grondbeleid?
2.6.2 Voldoet de informatievoorziening aan de raad aan de wettelijke eisen?
Deelaspect:

Norm:

2.6.1 Wordt de raad tijdig en
kwalitatief voldoende
geïnformeerd over (de
uitvoering van) het
grondbeleid?

De raad krijgt informatie om haar toetsende en sturende rol op
hoofdlijnen van (de uitvoering van) het grondbeleid te realiseren.
De afspraken met betrekking tot het moment, het onderwerp en
de vorm van informatievoorziening aan de raad zijn schriftelijk
vastgelegd en worden nageleefd.

Bevindingen:
Het is aan de raad om te controleren of het college, bij de uitvoering van het grondbeleid, binnen de
door de Gemeenteraad vastgestelde beleidskaders is gebleven. De wijze van verslaglegging over het
gevoerde grondbeleid zal zodanig vorm moeten worden gegeven, dat de raad in staat is haar
controlerende functie naar behoren uit te voeren.
De gemeenteraad van Woudenberg krijgt informatie bij kadernota/structuurvisie,
begroting/jaarrekening en herzieningen.
Kadernota/structuurvisie:
De kadernota en structuurvisie geven de toekomstige ontwikkelrichting voor Woudenberg aan. De
kadernota geeft aan (blz. 25) dat een uitvoeringsparagraaf onderdeel is van de structuurvisie. In de
uitvoeringsparagraaf wordt op hoofdlijnen de haalbaarheid (exploitatie) en fasering van
voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen en de woonvisie in beeld gebracht.
Er is een vertrouwelijke (financiële) bijlage bij de structuurvisie. Deze is opgesteld door een extern
bureau op basis van door het bureau gehanteerde kengetallen.
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Begroting/jaarrekening:
Het hierin opgenomen grondbeleid komt uit de nota grondbeleid 2008; deze is aan actualisatie toe
en voor een belangrijk gedeelte nooit uitgevoerd (zie 2.1.1/2.1.2). Het financiële beleid is algemeen
geformuleerd (blz. 105 v.d. begroting). De informatie over de (lopende) plannen geeft de
achtergrond en de huidige situatie weer maar biedt geen basis voor beleidskeuzes die de raad moet
maken (blz. 105/106). De financiële positie geeft bedragen op resultaatniveau dan wel gemaakte
kosten. De risicoparagraaf is een theoretische risicoparagraaf zonder een relatie te leggen met de
risicoparagraaf opgenomen in paragraaf weerstandsvermogen (zie 2.3.1, 2.3.3. en 2.3.4).
Herzieningen:
De herzieningen zijn de laatste jaren (prinses Amalia is van 2007; het Groene Woud is van 2011) niet
gemaakt. In 2013 is gestart met de herzieningen.
De paragrafen in de begroting geven de hoofdlijn van de ontwikkelingen in de grondexploitaties,
maar marktontwikkelingen/beleidskeuzes zitten er niet in. Als de grondexploitaties actueel zijn, hoeft
dat niet zo'n groot probleem te zijn maar nu die er niet zijn, is de inhoud van de
uitvoeringsparagrafen veel belangrijker. Hierin zou dan de actuele financiële informatie moeten zijn
opgenomen. Wat gemist wordt is de samenhang tussen de informatie in de begroting en de
grondexploitaties. Hierdoor is er geen totaal beeld van het grondbedrijf op één en hetzelfde tijdstip.
Er is geen jaarcyclus van het grondbedrijf waarin is opgenomen welke producten het grondbedrijf op
welk moment jaarlijks produceert.
De raad heeft geen inzicht in hoe de grondprijzen tot stand komen; marktinformatie is er niet. Een
nota grondprijzen is nog nooit vastgesteld. Het bouwprogramma is vanuit beleid (nota wonen) vorm
gegeven maar mist een onderbouwing op basis van marktgegevens. In 2013 is met de raad een
discussie gevoerd over de ontwikkeling van de grondprijzen (grondverkoopprijs discussie februari
2013). Het resultaat van de discussie wordt opgenomen in de voorgenomen herzieningen van de
grondexploitaties. Er is van jaar tot jaar informatieverstrekking aan de raad geweest. Hiermee heeft
de raad genoegen genomen.
Er komt ook informatie van de wethouder als daar om gevraagd wordt. Getracht wordt over te gaan
tot een andere wijze van werken. Voorbereidingskredieten werden nooit gevraagd; de initiatieffase
kwam niet in de raad. Het is de bedoeling dat de initiatieffase nu wel in de raad komt, gelijk met het
vragen van een voorbereidingskrediet. Voorbeeld hiervan is de kredietaanvraag voor het
projectleiderschap ontwikkeling Brede school. Bij het grondbedrijf is dit nog niet voorgekomen.
Deelaspect:

Norm:

2.6.2 Voldoet de
informatievoorziening aan de
raad aan de wettelijke eisen?

De raad krijgt informatie om haar toetsende en sturende rol op
hoofdlijnen van (de uitvoering van) het grondbeleid te realiseren.
De afspraken met betrekking tot het moment, het onderwerp en
de vorm van informatievoorziening aan de raad zijn schriftelijk
vastgelegd en worden nageleefd.

Bevindingen:
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht gemeenten bij de begroting en het
jaarverslag een programmaplan/verantwoording op te stellen met daarin een paragraaf over het
grondbeleid (artikel 16 BBV, zie 2.1.1/2.1.2)
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Het BBV gaat uit van jaarlijkse herzieningen van de lopende grondexploitaties (artikel 16 en de
toelichting onder 2.7 van de notitie BBV grondexploitatie 2012). Uitgangspunt hierbij is dat deze
bijstelling jaarlijks plaatsvindt en gekoppeld is aan de reguliere planning- en controlcyclus. De
systematiek van de jaarlijkse verslaglegging bij gemeenten (artikel 24 BBV) vraagt onder meer om het
geven van een zo reëel mogelijk financieel beeld. Dit houdt ook in dat het beeld van de
grondexploitaties jaarlijks wordt geactualiseerd en dat op zijn minst ook de realiteit van de
waarderingen jaarlijks wordt bezien.
Door het ontbreken van herzieningen grondexploitaties in Woudenberg is er een onvoldoende reëel
financieel beeld van het grondbedrijf.

2.7

Grondpositie

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn in de onderzoeksopzet deelvragen geformuleerd:
2.7.1 Hoe verhoudt de grondpositie (zowel qua oppervlakte als qua boekwaarde) zich ten opzichte van
het verwachte noodzakelijke bouwprogramma (markt, bevolkingsontwikkeling) voor de
komende tien jaar?
2.7.2 Ligt in het beleid vast hoe in voorkomende gevallen de voorrangskeuze gemaakt wordt tussen de
locaties waar gebiedsontwikkeling mogelijk is?
2.7.3 Vindt verwerving van gronden met name beleidsmatig of financieel plaats? Hoe wordt dit
bepaald?
Ten opzichte van de onderzoeksopzet is er een verdiepende deelvraag bedrijventerreinen toegevoegd:
2.7.4 Hoe verhoudt de grondpositie (zowel qua oppervlakte als qua boekwaarde) zich ten opzichte van
de verwachte noodzakelijke economische ontwikkeling (markt, werkgelegenheid) voor de
komende tien jaar?
De deelvraag is toegevoegd omdat bedrijventerreinen een andere vorm gebiedsontwikkeling dan
woningbouw met zich meebrengen. Tevens zijn de beleidsafwegingen en de risico's anders dan bij
woningbouw.
Deelaspect:

Norm:

2.7.1 Hoe verhoudt de
grondpositie (zowel qua
oppervlakte als qua
boekwaarde) zich ten opzichte
van het verwachte
noodzakelijke
bouwprogramma (markt,
bevolkingsontwikkeling) voor
de komende tien jaar?

De raad moet in staat zijn om op basis van objectieve criteria te
kunnen kiezen of:
- en gebiedsontwikkeling doorgang moet vinden
- er actief dan wel passief grondbeleid in een gebiedsontwikkeling
plaatst moet vinden
- er wel of niet verwerving plaats gaat vinden in een bepaald
gebied

32

Bevindingen:
De aankopen in de afgelopen jaren zijn gebaseerd (geweest) op de plannen van de provincie (NV
Utrecht 2006). Er werd toen nog uitgegaan van 2000 woningen. Ook speelde het krimpscenario alleen
nog maar aan de randen van Nederland. Woudenberg was bereid 2000 woningen (regiofunctie) voor
Utrecht te bouwen als de randweg (stationsweg) verlegd zou worden; Woudenberg zelf heeft daar
ook belang bij.
De opgave woningbouw (woonvisie 2013) betreft de ontwikkeling van maximaal 1.000 woningen met
als doel (gefaseerd) te voorzien in de eigen woningbehoefte. Voornaamste doelgroepen zijn gezinnen
in zowel de koop- als huursector. Op basis van het woonprogramma is er planvoorraad voor 22-33
jaar woningbouw. Niet alle gronden in de plan voorraad zijn in eigendom van de gemeente; het
aandeel mogelijke private ontwikkeling is ook van belang.

Alle aankopen zijn voorzien geweest van een adequate financiële onderbouwing waarin de
ontwikkelmogelijkheden en de risico's - uitgaande van de toen bekende marktsituatie - zijn
aangegeven.
Nu Woudenberg in de woonvisie 2013 terug gaat van 2000 naar 1000 woningen, maar wel met nog
steeds een regiofunctie, moet het grondbezit op de nieuwe situatie worden aangepast. De
grondvoorraad voor Woudenberg is - in relatie tot de daling van het aantal gewenste woningen hoog. De strategie is: plannen flexibel faseren, gronden zo nodig afwaarderen, ook gebruiken als
ruilgronden en - wat echt niet nodig is - verkopen. Deze strategie moet nog worden vastgesteld door
de raad.
Deelaspect:

Norm:

2.7.2 Ligt in het beleid vast
hoe in voorkomende gevallen
de voorrangskeuze gemaakt
wordt tussen de locaties waar
gebiedsontwikkeling mogelijk
is?
Bevindingen:

De raad maakt - zowel bij de primaire beslissing als gedurende de
gebiedsontwikkeling - een afweging wanneer hij welke
instrumenten inzet, waarbij ruimte is voor heroverweging van
eerder gemaakte keuzes.

De structuurvisie geeft aan dat de toekomstige woningbouwmogelijkheden zich bevinden op locaties
die gereserveerd zijn voor woningbouw (projectlocaties in uitvoering) en op locaties die in de
toekomst gepland staan voor de ontwikkeling van woningbouw (projectlocaties in planning). Deze
locaties kennen een gemengde eigendomssituatie van gemeentelijk eigendom en privaat eigendom.
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In het proces van locatieontwikkeling op basis van de Wro spelen grondbezit en grondexploitatie een
cruciale rol. Grondeigenaren (zowel projectontwikkelaars als de gemeenten) hebben er een
financieel belang bij om hun eigen gronden zo snel mogelijk te ontwikkelen.
De gemeenten hebben bij actief grondbeleid in gebiedsontwikkeling twee rollen:
de rol van marktmeester voor de beleidsbepaling. De gemeente wil de ruimtelijke
ontwikkeling sturen en streeft naar een goede ruimtelijke kwaliteit en een eerlijke verdeling
van de kosten en baten van grondexploitatie.
de rol van marktdeelnemer voor de ontwikkeling van het eigen grondbezit.
Er zal sprake kunnen zijn van conflicterende belangen zowel bij de rollen van de gemeente als in de
positie van de onderscheiden marktpartijen. Gezien de aanwezige planvoorraad in de woonvisie en
de marktontwikkeling mag verwacht worden dat niet alle plannen op het (door de eigenaar)
gewenste moment en in hetzelfde tempo kunnen worden uitgevoerd.
Er zullen tussen de verschillende plannen keuzes gemaakt moeten worden welke plannen voorrang
krijgen en welke plannen naar achteren geschoven moeten worden.
Daarom is de mogelijkheid aanwezig dat keuzes in locatieontwikkeling private partijen aanleiding
kunnen geven tot het voeren van juridische procedures m.b.t. de beleidskeuzes.
Er is nog geen beleidsnotitie vastgesteld waarin inzicht wordt verschaft in het beleid dat wordt
gehanteerd om in voorkomende gevallen de (voorrangs)keuze te maken tussen de locaties waar
gebiedsontwikkeling (wonen, bedrijven, voorzieningen) mogelijk is.
De structuurvisie geeft aanzetten voor een dergelijke beleidsnotitie. Voor vijftien ontwikkellocaties
geeft de structuurvisie de ontwikkelrichting aan (blz. 23 en vanaf blz. 33) tot 2030. Deze gewenste
ruimtelijke ontwikkeling, in samenhang met de uitvoeringsstrategie (blz. 73) geeft de grote lijn aan,
die nog vertaald moet worden naar de onderbouwde beleidskeuze voor de volgorde van de
verschillende locaties.
Deelaspect:

Norm:

2.7.3 Vindt verwerving van
gronden met name
beleidsmatig of financieel
plaats? Hoe wordt dit bepaald?

De raad moet in staat zijn om op basis van objectieve criteria te
kunnen kiezen of:
- een gebiedsontwikkeling doorgang moet vinden
- er actief dan wel passief grondbeleid in een gebiedsontwikkeling
plaatst moet vinden
- er wel of niet verwerving plaats gaat vinden in een bepaald
gebied

Bevindingen:
De gemeente heeft zich tot voor enige jaren actief opgesteld op de grondmarkt en een stevige
grondpositie verworven. Het beleid hiervoor is gebaseerd op de nota grondbeleid 2008. Dit beleid is
financieel onderbouwd met een risicobepaling en uitvoeringsmogelijkheden voor de onderhavige
aankopen. De huidige marktsituatie heeft in de praktijk geleid tot een aanpassing naar een meer
passief grondbeleid. De raad is bij deze verandering niet betrokken geweest.
Er is stevig afgewaardeerd op gronden. Op grond van het BBV 2012 zal de waarde van de Niet In
Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG, zie BBV voorgeschreven stellige uitspraak 3) jaarlijks opnieuw
moeten worden vastgesteld.
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Sommige gronden zullen worden afgestoten (gronden Landaasweg). Het huidige bezit brengt stevige
rentekosten met zich mee. Met ingang van 2012 worden geen rentekosten meer toegerekend aan de
gronden die zijn afgewaardeerd. Deze kosten komen t.l.v. de regulier begroting.
Deelaspect:

Norm:

2.7.4 Hoe verhoudt de
grondpositie (zowel qua
oppervlakte als qua
boekwaarde) zich ten opzichte
van de verwachte
noodzakelijke economische
ontwikkeling (markt,
werkgelegenheid) voor de
komende tien jaar?

De raad moet in staat zijn om op basis van objectieve criteria te
kunnen kiezen of:
- een gebiedsontwikkeling doorgang moet vinden
- er actief dan wel passief grondbeleid in een gebiedsontwikkeling
plaatst moet vinden
- er wel of niet verwerving plaats gaat vinden in een bepaald
gebied

Bevindingen:
De structuurvisie geeft aan dat een zoekgebied voor nieuwe bedrijventerreinontwikkeling is
opgenomen in Woudenberg Oost ten zuiden van de N224. Hier ligt een lange termijn reservering
voor 20 ha. Ontwikkeling van deze locatie is niet rechtstreeks mogelijk.
De provincie Utrecht stelt dat nieuwe locaties voor bedrijfsterreinen, zowel in het stedelijk gebied als
uitbreidingslocaties, alleen kunnen worden ontwikkeld als de noodzaak is aangetoond en er een
concrete relatie is met de uitvoering van herstructurering of transformatie van bestaande
bedrijventerreinen.
Daarnaast wordt er vanuit de provincie grote waarde gehecht aan regionale samenwerking op het
gebied van bedrijventerreinenbeleid.
De 20 ha bedrijventerrein zijn nog niet helemaal uit de plannen verdwenen (zie bijlage 1 notitie
zienswijze Structuurvisie Woudenberg 2030). Zij zitten in het convenant bedrijventerreinen en
kunnen na de ontwikkeling van de bedrijventerreinen Amersfoort aan de beurt komen. De
reservering betreft puur een planologische reservering en pas na de herstructurering van het
bedrijventerrein Parallelweg, en na nader onderzoek, kan ontwikkeling ter sprake komen.
De accountant constateert in het concept accountantsverslag 2012 dat projecten t.a.v.
bedrijventerreinen het meest risicovol zijn.
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Hoofdstuk 3 Conclusies

3.1

Conclusies

In dit hoofdstuk zijn de conclusies getrokken op basis van de bevindingen en de toetsing aan de normen.
De samenvatting van de conclusies is opgenomen om een totaalbeeld van de conclusies te geven.
Daarna worden per paragraaf de deelvragen uit hoofdstuk 2 genoemd met de norm en de conclusie.
Voor de leesbaarheid is de nummering van de deelvragen gelijk gehouden aan de nummering uit
hoofdstuk 2.
De paragrafen hebben betrekking op de nota grondbeleid 2008, de vorm van het grondbeleid, de
risicoanalyse, de organisatie van het grondbedrijf, de financiën, de bestuursinformatie en de
grondpositie.

3.1.1 Samenvatting conclusies
De conclusies uit het onderzoek zijn als volgt samen te vatten:
belangrijke noodzakelijke sturingsdocumenten ontbreken dan wel vinden geen toepassing;
de formatie is niet op orde;
de organisatie wil verbeteren.
Om de conclusies visueel te maken is in het onderstaande schema aangegeven of de gemeente aan de
norm voldoet (groen), niet voldoet aan de norm (rood) of gedeeltelijke voldoet aan de norm (geel).
SAMENVATTENDE CONCLUSIES
CONCLUSIE
Belangrijke noodzakelijke sturingsdocumenten ontbreken dan wel vinden geen
toepassing (bv. geen nota grondprijzen, geen verwervingsplan, onvoldoende
invulling risico's). De actuele financiële stand van zaken is bekend en de financiële
organisatie voldoet aan wet- en regelgeving.



De formatie is niet op orde; de omvang van de formatie planeconomie sluit niet
aan bij de behoeften van de huidige economische omstandigheden.



De organisatie wil verbeteren. Uit de interviews en de bevindingen komen ook
ontwikkelingen voor verbeteringen naar voren. Gedacht wordt aan een andere
vorm van risicobeheersing; met de actualisering van de grondexploitaties is een
start gemaakt; de inzet is hoog en wordt gewaardeerd door het bestuur. Deze
ontwikkelingen zitten niet in de normen maar zijn wel belangrijk om rekening
mee te houden.
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3.1.2 Nota grondbeleid 2008
Deelaspect:

Norm:

2.1.1 Welke kaders en normen
stelt de nota grondbeleid
2008?
2.1.2 Zijn de
beleidsuitgangspunten zo
geformuleerd dat deze te
toetsen waren, gezien de
periode waarin deze nota
opgesteld werd?

De raad moet in staat zijn om op basis van objectieve criteria te
kunnen kiezen of:
- een gebiedsontwikkeling doorgang moet vinden;
- er actief dan wel passief grondbeleid in een gebiedsontwikkeling
plaatst moet vinden;
- er wel of niet verwerving plaats gaat vinden in een bepaald
gebied.

Conclusie:
Er is geen vastgesteld verwervingsplan als onderlegger van de nota grondbeleid. Dit verwervingsplan
is van belang voor een verantwoorde verwerving van objecten.
De risicoberekeningen waren in overeenstemming met de toen geldende economische situatie. Met
de kennis van nu kan achteraf geconstateerd worden dat er wellicht te veel grond is verworven.
Het uitvoeringsbeleid moet zodanig geformuleerd zijn dat de raad in staat is het beleid op
hoofdlijnen te formuleren, voordurend de uitvoering te toetsen en de mogelijkheid heeft tussentijds
bij te sturen. Dit kan alleen op basis van toetsbare beleidsuitgangspunten.
De normatief geformuleerde uitgangspunten zijn in principe toetsbaar; de wenselijk geformuleerde
uitgangspunten zijn niet toetsbaar.
De rekenkamer heeft geconstateerd (zie bijlage 4) dat de nota grondbeleid in beperkte mate
uitgevoerd is. Geen uitvoering is gegeven aan belangrijke zaken, zoals
- tijdige herzieningen van grondexploitaties,
- het opstellen van een nota grondprijzen,
- het uitwerken van projectcontrol in duidelijkheid t.a.v. rollen, functies, verantwoordelijkheden en
budgetregels van bij grondexploitatie betrokken medewerkers
- en het opstellen van een nota van randvoorwaarden.
De paragraaf grondbeleid en de paragraaf weerstandsvermogen geven - in combinatie met het
ontbreken van geactualiseerde grondexploitaties - een summiere invulling aan het verstrekken van
sturingsinformatie aan de raad.
Er wordt gedeeltelijk aan de norm voldaan.
Deelaspect:

Norm:

2.1.3 Is de nota grondbeleid
volledig en actueel in het licht
van de veranderde
economische en financiële
crisis en de (structurele)
veranderingen op de
woningmarkt? Zijn
aanpassingen nodig en zo ja
welke?

De raad moet in staat zijn om op basis van objectieve criteria te
kunnen kiezen of:
- een gebiedsontwikkeling doorgang moet vinden
- er actief dan wel passief grondbeleid in een gebiedsontwikkeling
plaatst moet vinden
- er wel of niet verwerving plaats gaat vinden in een bepaald
gebied
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Conclusie:
Voor de sturende en toetsende rol van de raad is het noodzakelijk dat het grondbeleid, waarop
gestuurd gaat worden, volledig, actueel en te monitoren is. Alleen dan kan de norm getoetst worden.
Op basis van het juridisch kader waarin de nota grondbeleid tot stand komt, de veranderingen in
wet- en regelgeving, de noodzaak tot meer informatie verstrekking aan de raad, gezien de huidige
tijd, en de veranderde economische situatie constateert de rekenkamer dat de huidige nota
grondbeleid 2008 niet meer volledig en actueel is.
Er wordt niet aan de norm voldaan.

3.1.3 Vorm grondbeleid
Deelaspect:

Norm:

2.2.1 Welke vorm van
grondbeleid hanteert de
gemeente Woudenberg?

De raad maakt - zowel bij de primaire beslissing als gedurende de
gebiedsontwikkeling - een afweging wanneer hij welke
instrumenten inzet, waarbij ruimte is voor heroverweging van
eerder gemaakte keuzes.

2.2.2 Hoe wordt de keuze
van de vorm van grondbeleid
bepaald?
Conclusie:
De omschrijving van wat actief grondbeleid is, in de nota grondbeleid 2008, is zodanig ruim
geformuleerd dat toetsen aan normen of criteria in feite niet goed mogelijk is.
De omslag van actief naar een meer passief grondbeleid is niet gebaseerd op door de raad
geformuleerd beleid maar het gevolg van exogene ontwikkelingen. Tevens ontbreekt een beleid
waarin de randvoorwaarden voor gebiedsontwikkeling zijn vastgelegd.
Er wordt niet aan de norm voldaan.
Deelaspect:

Norm:

2.2.3 Is de uitvoering van de
gekozen vorm zodanig
verankerd in de organisatie dat
de uitvoering in
overeenstemming is met de
huidige wet- en regelgeving?

De raad maakt - zowel bij de primaire beslissing als gedurende de
gebiedsontwikkeling - een afweging wanneer hij welke
instrumenten inzet, waarbij ruimte is voor heroverweging van
eerder gemaakte keuzes.

Conclusie:
Omdat de Wro nog niet is geïmplementeerd in de organisatie, wordt niet aan de norm voldaan.
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3.1.4 Risicomanagement
Deelaspect:

Norm:

2.3.1 Is er beleid t.a.v. de
risico’s bij het grondbeleid?

Voor de raad, het college en de ambtelijke organisatie is inzichtelijk
en bekend op welke wijze de risico’s worden geïnventariseerd,
welke normen daarbij worden gehanteerd en wat de
consequenties zijn voor het grondbeleid in termen van beleid,
risico, tijd, capaciteit en middelen voor de gemeente.

Conclusie:
Het risicoprofiel in de paragraaf grondbeleid is een theoretische benadering, omdat de mogelijke
risicovelden niet worden vertaald naar risico's en risicobedragen.
De wijze waarop de risicobedragen, in de paragraaf weerstandsvermogen, tot stand komen is voor
de raad niet inzichtelijk: alleen de aankopen worden als risico benoemd. De overige risico's zijn niet
gebaseerd op een analyse van die overige risico's.
Risico's die specifiek in de grondexploitatie (het Groene Woud) benoemd zijn, komen niet terug in de
risicoberekening paragraaf weerstandsvermogen. Omdat er geen benoemde risico's zijn (m.u.v. de
aankopen), is er ook geen risicomanagement mogelijk: er kan dan namelijk niet gestuurd worden.
Het risicobeleid voldoet niet aan de norm.
Deelaspect:

Norm:

2.3.2 Is er een recente
risicoanalyse?

Jaarlijks wordt door de raad de berekening van het
weerstandsvermogen, de weerstandscapaciteit, de reserves van
het grondbedrijf en de risicoanalyse vastgesteld gelijktijdig met de
herziening van de grondexploitaties.

Conclusie:
Gezien het ontbreken van actuele grondexploitaties, door het niet uitvoeren van de jaarlijkse
herzieningen, is de uitkomst van de methodiek in de paragraaf weerstandsvermogen niet actueel
benoemd en gekwantificeerd. Gezien de marktontwikkelingen over de laatste drie jaar geeft de
methodiek naar verwachting een te positief beeld.
De risicoanalyse paragraaf weerstandsvermogen voldoet niet aan de norm.
Deelaspect:

Norm:

2.3.3 Heeft de gemeente het
weerstandsvermogen en de
weerstandcapaciteit bepaald?
Zo ja, welke methode is hierbij
gehanteerd en met welke
frequentie?
2.3.4 Heeft de gemeente de
weerstandscapaciteit en de
risico’s op de grondexploitaties
en grondposities bepaald? Zo

Voor de raad, het college en de ambtelijke organisatie is inzichtelijk
en bekend op welke wijze de risico’s worden geïnventariseerd,
welke normen daarbij worden gehanteerd en wat de
consequenties zijn voor het grondbeleid in termen van beleid,
risico, tijd, capaciteit en middelen voor de gemeente.
Jaarlijks wordt door de raad de berekening van het
weerstandsvermogen, de weerstandscapaciteit, de reserves van
het grondbedrijf en de risicoanalyse vastgesteld gelijktijdig met de
herziening van de grondexploitaties.
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ja, welke methodiek is hierbij
gebruikt en met welke
frequentie?
Conclusie:
De wijze waarop het weerstandsvermogen, de reserve en de risico’s worden vastgesteld, welke
normen daarbij worden gehanteerd en wat de consequenties zijn voor het grondbeleid in termen
van beleid, risico, tijd, capaciteit en middelen voor de gemeente is op dit moment nog te summier
ingevuld. De constatering is daarom dat niet geheel aan de norm voldaan wordt.

3.1.5 Organisatie van het grondbedrijf
Deelaspect:

Norm:

2.4.1 Is de organisatie van
het grondbedrijf toegesneden
op de taak?

De organisatie van het grondbedrijf ondersteunt adequaat de
financieel-economische begeleiding van het grondbeleid; hierbij
zijn taken en rollen vastgelegd en helder voor de organisatie.

Conclusie:
Er is te weinig capaciteit beschikbaar voor planeconomisch werk. Door het capaciteitsprobleem kan
geconstateerd worden dat de organisatie van het grondbedrijf de financieel-economische
begeleiding van het grondbeleid niet adequaat ondersteunt; aan de norm wordt niet voldaan.
Deelaspect:

Norm:

2.4.2 Zijn taken en rollen
helder voor de organisatie?

De organisatie van het grondbedrijf ondersteunt adequaat de
financieel-economische begeleiding van het grondbeleid; hierbij
zijn taken en rollen vastgelegd en helder voor de organisatie.

Conclusie:
De conclusie is dat taken en rollen niet dan wel in onvoldoende mate zijn vastgelegd en niet helder
zijn voor de organisatie.
Deelaspect:

Norm:

2.4.3 Is er een
beheersverordening?

De organisatie van het grondbedrijf ondersteunt adequaat de
financieel-economische begeleiding van het grondbeleid; hierbij
zijn taken en rollen vastgelegd en helder voor de organisatie.

Conclusie:
Er is geen beheersverordening of een ander document waarin de rollen, taken en
verantwoordelijkheden van de planeconoom in relatie tot de organisatie zijn opgenomen. Aan de
norm wordt niet voldaan.
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Deelaspect:

Norm:

2.4.4 Zijn er
managementrapportages?

De organisatie van het grondbedrijf ondersteunt adequaat de
financieel-economische begeleiding van het grondbeleid; hierbij
zijn taken en rollen vastgelegd en helder voor de organisatie.

Conclusie:
Er zijn geen rapportages voor de raad. Aan de norm wordt niet voldaan.

3.1.6 Financiën
Deelaspect:

Norm:

2.5.1 Is de actuele financiële
stand van zaken bekend?

Gemeentelijke gebiedsontwikkelingen kennen in de initiatieffase
een financiële verkenning en vanaf de ontwerpfase een
exploitatieberekening.
Beide documenten worden door de raad vastgesteld.

Conclusie:
De financiële administratie is de basis voor de exploitatieberekeningen. De actuele financiële stand
van zaken is in voldoende mate bekend. Aan het op orde zijn van de basis voor de norm wordt
voldaan.
Deelaspect:

Norm:

2.5.2 Heeft de gemeente de
grondexploitaties
geactualiseerd? Zo ja, hoe
vaak?

Er wordt geen gebiedsontwikkeling gestart zonder minimaal een
financiële verkenning.
Gemeentelijke gebiedsontwikkelingen kennen in de initiatief fase
een financiële verkenning en vanaf de ontwerpfase een
exploitatieberekening.
Beide documenten worden door de raad vastgesteld.

Conclusie:
De grondexploitaties zijn niet regelmatig en volgens de termijnen van het BBV geactualiseerd.
Hiermee is niet voldaan aan de norm.
Deelaspect:

Norm:

2.5.3 Welke rekenrente
wordt gehanteerd?

De rekenrente dient onderbouwd, consistent en transparant te
zijn.

Conclusie:
De rekenrente is niet onderbouwd, consistent en transparant voor raad en derden. Zolang er sprake
is van alleen gemeentelijke grondexploitatie is dit geen probleem. In het kader van een
exploitatieplan (nog niet voorgekomen) dient de rente voor derden onderbouwd, consistent en
transparant te zijn. Aan de norm wordt niet voldaan.
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Deelaspect:

Norm:

2.5.4 Voldoet de financiële
organisatie aan wet- en
regelgeving?

De financiële organisatie dient te voldoen aan wet- en regelgeving.

Conclusie:
De financiële organisatie voldoet aan de directe wet- en regelgeving.
Deelaspect:

Norm:

2.5.5 Is de financiële
organisatie in
overeenstemming met de
huidige
marktomstandigheden?

De huidige marktomstandigheden zijn op een realistische wijze en
op basis van marktgegevens verwerkt in de grondexploitaties.

Conclusie:
Incidenteel wordt naar de markt gekeken (grondprijzendiscussie februari 2013), er is geen
stelselmatige opstelling van een nota grondprijzen en vastgoedkennis is onvoldoende aanwezig in de
organisatie. Aan de norm wordt niet voldaan.

3.1.7 Bestuursinformatie t.b.v. de sturende en controlerende rol van de raad
Deelaspect:

Norm:

2.6.1 Wordt de raad tijdig en
kwalitatief voldoende
geïnformeerd over (de
uitvoering van) het
grondbeleid?

De raad krijgt informatie om haar toetsende en sturende rol op
hoofdlijnen van (de uitvoering van) het grondbeleid te realiseren.
De afspraken met betrekking tot het moment, het onderwerp en
de vorm van informatievoorziening aan de raad zijn schriftelijk
vastgelegd en worden nageleefd.

Conclusie:
De informatie bij begroting/jaarrekening is onvoldoende. De herzieningen van de grondexploitaties
komen te onregelmatig. Er is geen inzicht in de grondprijzen. De conclusie is dat - gezien de huidige
economische situatie - de raad onvoldoende wordt geïnformeerd.
Deelaspect:

Norm:

2.6.2 Voldoet de
informatievoorziening aan de
raad aan de wettelijke eisen?

De raad krijgt informatie om haar toetsende en sturende rol op
hoofdlijnen van (de uitvoering van) het grondbeleid te realiseren.
De afspraken met betrekking tot het moment, het onderwerp en
de vorm van informatievoorziening aan de raad zijn schriftelijk
vastgelegd en worden nageleefd.
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Conclusie:
Voor wat betreft de presentatie (=vorm) voldoet de informatieverstrekking aan de raad aan de
wettelijke eisen. De facto voldoet de informatieverstrekking - door het ontbreken van actuele
(verplichte) herzieningen van de grondexploitaties - echter niet aan de wettelijke eisen. Hierdoor kan
de raad zijn sturende rol niet vervullen.

3.1.8 Grondpositie
Deelaspect:

Norm:

2.7.1 Hoe verhoudt de
grondpositie (zowel qua
oppervlakte als qua
boekwaarde) zich ten opzichte
van het verwachte
noodzakelijke
bouwprogramma (markt,
bevolkingsontwikkeling) voor
de komende tien jaar?

De raad moet in staat zijn om op basis van objectieve criteria te
kunnen kiezen of:
- en gebiedsontwikkeling doorgang moet vinden
- er actief dan wel passief grondbeleid in een gebiedsontwikkeling
plaatst moet vinden
- er wel of niet verwerving plaats gaat vinden in een bepaald
gebied

Conclusie:
De grondvoorraad van Woudenberg is erg groot. De verhouding van de grondpositie in relatie tot de
planuitvoering voor de komende 10 jaar is niet in balans. Aan de norm wordt niet voldaan.
Deelaspect:

Norm:

2.7.2 ligt in het beleid vast
hoe in voorkomende gevallen
de voorrangskeuze gemaakt
wordt tussen de locaties waar
gebiedsontwikkeling mogelijk
is?

De raad maakt - zowel bij de primaire beslissing als gedurende de
gebiedsontwikkeling - een afweging wanneer hij welke
instrumenten inzet, waarbij ruimte is voor heroverweging van
eerder gemaakte keuzes.

Conclusie:
Het beleid van de gemeente voor de locatiekeuze dient onderbouwd en transparant te zijn.
Er is nog geen beleidsnotitie vastgesteld waarin invulling aan het keuzebeleid gegeven wordt.
Deelaspect:

Norm:

2.7.3 Vindt verwerving van
gronden met name
beleidsmatig of financieel
plaats? Hoe wordt dit bepaald?

De raad moet in staat zijn om op basis van objectieve criteria te
kunnen kiezen of:
- een gebiedsontwikkeling doorgang moet vinden;
- er actief dan wel passief grondbeleid in een gebiedsontwikkeling
plaats moet vinden;
- er wel of niet verwerving plaats gaat vinden in een bepaald
gebied.
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Conclusie:
Het beleid was gebaseerd op de nota grondbeleid 2008. Dit beleid is financieel onderbouwd met een
risicobepaling en uitvoeringsmogelijkheden voor de onderhavige aankopen. De omslag van actief
naar passief grondbeleid moet nog door de raad worden vastgesteld.
De uitgevoerde verwervingen voldoen wel aan de norm.
Deelaspect:

Norm:

2.7.4 Hoe verhoudt de
grondpositie (zowel qua
oppervlakte als qua
boekwaarde) zich ten opzichte
van de verwachte
noodzakelijke economische
ontwikkeling (markt,
werkgelegenheid) voor de
komende tien jaar?

De raad moet in staat zijn om op basis van objectieve criteria te
kunnen kiezen of:
- een gebiedsontwikkeling doorgang moet vinden
- er actief dan wel passief grondbeleid in een gebiedsontwikkeling
plaatst moet vinden
- er wel of niet verwerving plaats gaat vinden in een bepaald
gebied

Conclusie:
Er kunnen gegronde vraagtekens geplaatst worden bij de uitvoering c.q. de haalbaarheid van de
uitvoering voor de lange termijn ontwikkeling van een bedrijventerrein in Woudenberg-oost; zeker
binnen de komende 10 jaar. Gezien de twijfels is ook het halen van de norm discutabel.
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Hoofdstuk 4 Aanbevelingen
In dit hoofdstuk zijn de aanbevelingen opgenomen. De aanbevelingen worden kort gemotiveerd. Van de
aanbevelingen, die meer motivering vragen, is de uitwerking van de motivering opgenomen in de
onderscheiden bijlagen. De verwijzing naar de bijlage is vermeld bij de aanbeveling.
De aanbevelingen zijn gebaseerd op:
de wens van het presidium om de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek mee te nemen
bij het opstellen van een nieuwe nota grondbeleid;
de centrale vraag of de nota grondbeleid 2008 moet worden bijgesteld en zo ja hoe;
de bevindingen van het onderzoek;
de schaalgrootte van Woudenberg.
Uitgangspunt van de adviezen is om een bijdrage te leveren aan de intentie van de gemeente om het
grondbeleid/grondbedrijf aan te passen aan de huidige economische omstandigheden.
De aanbevelingen kunnen leiden tot diverse beleidsvoornemens en beleidsnotities. Essentieel voor de
implementatie van dat beleid is dat de organisatie daar ook toe in staat is.
Zeker in de huidige economische situatie moet de organisatie op orde zijn om überhaupt grondbeleid te
kunnen uitvoeren. Indien een gemeente grondbeleid voert, hetzij actief, hetzij passief, dan moet zij
voldoende planeconomische kennis en capaciteit in de organisatie hebben. Te weinig planeconomische
ondersteuning betekent een dubbeltje besparen met de mogelijkheid om een kwartje te verliezen.
De capaciteit van de organisatie is zodanig dat getwijfeld moet worden aan een succesvolle
implementatie van de aanbevelingen als voor het capaciteitsprobleem geen oplossing komt. Met name
geldt dit voor de capaciteit planeconomie. Dit betreft weliswaar uitvoering ( = bevoegdheid B&W) maar
wil de raad kunnen sturen, dan dient de raad voldoende sturingsinformatie te ontvangen.
Er is daarom sprake van een directe relatie tussen het sturen op het grondbeleid en de formatieve
capaciteit voor planeconomie.
De aanbevelingen beginnen daarom met de capaciteit voor planeconomie.

Aanbevelingen
4.1

Capaciteit (bijlage 5)
4.1.1 Doe het vaste werk zelf op basis van productafspraken7 of zoek samenwerking met andere
gemeenten, besteed incidentele zaken uit en haal daardoor kennis in huis om het een volgende
keer zelf te doen.
Voor de productafspraken geldt het volgende:
- 10% capaciteit (0,1 fte) is - ook bij een situatie van uitbesteden zoals geadviseerd - te
weinig. Breng de formatie op een minimaal niveau, zodat de noodzakelijk zelf uit te voeren
planeconomische begeleiding ook inderdaad plaats kan vinden. Voor het minimale niveau

7

Met productafspraken wordt hier bedoeld dat B&W met de betreffende afdeling afspraken maakt welke producten voor het
grondbedrijf daadwerkelijk in een jaar geleverd gaan worden.
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wordt geadviseerd uit te gaan van het rapport van DHV "vastgoed in de gemeente
Woudenberg" uit 2008 om de formatie gedurende 5 jaar met 0,3 planeconoom te verhogen
(= 0,4 fte totaal);
- maak vooraf (bij de hieronder genoemde productafspraken) een keuze welke
werkzaamheden, bij een functionaris met meerdere taakvelden, voorgaan: de
planeconomische werkzaamheden of de overige werkzaamheden van de betreffende
functionaris;
- er komt een jaarcyclus planeconomie op basis waarvan productafspraken met de afdeling
worden gemaakt. De jaarcyclus grondbedrijf past binnen de gewone P&C-cyclus van de
gemeente.
4.1.2 De onderhandelingen voor samenwerkingscontracten met private partijen worden gevoerd
door de projectleider, de jurist en de planeconoom gezamenlijk.

4.2

Nota grondbeleid (bijlage 6)
4.2.1 Stel een op uitvoering gerichte nota grondbeleid op.
4.2.2 Maak voor het opstellen van een nota grondbeleid een plan van aanpak waarin uitgangspunt is
het opstellen van een op uitvoering gerichte nota grondbeleid en neem daarin mee:
- de te stellen eisen aan de nota grondbeleid;
- de inhoud van de nota grondbeleid;
- de vorm en presentatie van de nota grondbeleid;
- de te stellen eisen aan het financieel beleid en verantwoording;
- de beslisbomen;
- de planning voor het opstellen van de nota grondbeleid.
4.2.3 Stel een document beheersregels grondbedrijf vast.

4.3

Risicomanagement (bijlage 7)
4.3.1 Stel een praktisch toepasbare beleidsnota risicoanalyse (beleid, methodiek, procedure) op en
vertaal deze - op basis van een risicomodel - in een jaarlijkse risicoanalyse, die onderdeel
uitmaakt van het MPG (Meerjaren Prognose Grondbedrijf).

4.4

Meerjaren Prognose Grondbedrijf (MPG) (bijlage 8)
4.4.1 Stel jaarlijks een MPG vast, die aansluit bij de P&C-cyclus van de gemeente.

4.5

Sturingsinformatie voor de raad (bijlage 9)
4.5.1 Overweeg het invoeren van een MARAP (MAnagement RAPportage).
4.5.2 Houd 1x per jaar (MPG) of 2x per jaar (MPG/MARAP) een avond grondbedrijf met de raads
commissie.
4.5.3 Gebruik het raadsinformatiesysteem om de raadsleden gerichter te informeren.
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4.6

Nota grondprijzen
4.6.1. Stel jaarlijks, bij voorkeur in december, een nota grondprijzen voor het komende jaar vast.
In de productcyclus voor het grondbedrijf is ook het opstellen van de nota grondprijzen opgenomen.
Het is van belang om te komen tot een stelselmatige opstelling van een nota grondprijzen. Hierdoor
komt er een moment en een document tot stand, waarin de marktontwikkelingen gevolgd worden en
sterker op de grondprijs (in positieve en negatieve zin) gestuurd kan worden. Door de nota
grondprijzen te verwerken in de jaarlijkse herzieningen van de grondexploitaties, geven de
grondexploitaties ook een reëler beeld van de werkelijke ontwikkelingen in een grondbedrijfcomplex.

4.7

Grondexploitaties
De gehanteerde methodiek van het opstellen van de grondexploitaties is in orde. Daarom gaat het
niet zozeer om adviezen dan wel om suggesties tot het aanbrengen van verbeteringen.
4.7.1. Ga over tot een vorm van interne controle
Een bijlage bij de grondexploitatie waarin is opgenomen welke uitgangspunten, documenten, kaarten
gehanteerd zijn voor de grondexploitatie maakt het grondbedrijf al een stuk transparanter zonder dat
dit veel extra tijd kost.
4.7.2. B&W stelt - voordat gestart wordt met de herzieningen van de grondexploitaties - de
parameters vast.
Het bestuur krijgt meer greep op het grondbedrijf als de uitgangspunten, zoals looptijd, rente, kosten
en opbrengstenontwikkeling, van te voren door B&W zijn vastgesteld.
4.7.3. Overweeg te gaan werken met de plankostenscan van het ministerie van VROM.
De kosten van VTU (voorbereiding, toezicht en uitvoering) zijn in het algemeen lastig in de greep te
houden.
Een verbetering zou de toepassing van de plankostenscan van het ministerie van VROM kunnen zijn.
Deze plankostenscan is opgesteld in samenwerking met de NEPROM, VNG, Vereniging van
Grondbedrijven en de NVB. De scan is van internet te downloaden. In deze scan worden op een
normatieve wijze alle uren van alle werkzaamheden begroot. Met name bij de eerste doorrekeningen
van een grondexploitatie kan dit een goede basis zijn om de kosten in de hand te houden.

4.8

Wro (bijlage 10)
4.8.1. Stel - in aanvulling op de nota kostenverhaal Woudenberg 2013 - een beleidsnotitie vast waarin
is opgenomen onder welke voorwaarden de gemeente bereid is mee te werken aan private
gebiedsontwikkeling.
4.8.2. Ga bij de medewerking aan private gebiedsontwikkeling uit van het anterieure spoor van de
Wro.
4.8.3. Bepaal voor welke gebiedsontwikkelingen in het kader van de onderhandelingen vooraf een
exploitatieplan wordt opgesteld.
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4.8.4. Bepaal of het exploitatieplan, ook bij anterieure overeenkomsten, toch wordt vastgesteld als
extra garantie voor de beheersing van de financiële risico's. Maak dit beleid tijdig kenbaar.
4.8.5. Stel - in aanvulling op de nota kostenverhaal Woudenberg 2013 - een beleidsnotitie vast waarin
is opgenomen welke beleidsuitgangspunten de gemeente hanteert voor de keuze in de
volgorde van gebiedsontwikkeling.
4.8.6. Neem in de begroting de wijze, waarop gemeente de hoogte van de rente bij
exploitatieplannen bepaald, op.
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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 “Grondbeleid in het licht van veranderde (markt) omstandigheden” op 18 juli 2013 in goede
orde ontvangen. 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 aanbevelingen.
De context van de tijd van de onderzoeksperiode
Voorafgaand aan onze reactie plaatsen wij het onderzoek graag in de context van de onderzoeksperiode. De
onderzoeksperiode beslaat de periode 2008 tot en met eind 2012. De voornaamste aankopen hebben voor de
onderzoeksperiode plaats gevonden. Ten aanzien van de organisatorische kant van het grondbedrijf zijn in die
onderzoeksperiode bewuste keuzes gemaakt ten aanzien van prioriteitstelling. De start en looptijd van het
uiteindelijk afgebroken gemeentelijke herindelingsproces heeft een groot beroep gedaan op de personele
capaciteit. In dat kader is weloverwogen de keuze gemaakt om te wachten met een nieuwe Nota Grondbeleid tot
er een noodzaak zou ontstaan, in de vorm van ontwikkelingslocaties die vallen onder de “nieuwe
grondexploitatiewet”. De lopende grondexploitaties liggen in gebieden met een geldend planologisch regiem van
de “oude” grondexploitatiewet, waardoor het risico van het nog niet aanpassen van de Nota Grondbeleid beperkt
was. Tevens is gewacht op de realisatie van de organisatie- verandering, medio 2012, waarbij het grondbedrijf een
veel duidelijkere positie gekregen heeft in de organisatie. Tenslotte hebben ook de landelijke ontwikkelingen en
onzekerheden op de woningmarkt en uw aangekondigde onderzoek de periode van uitstel wat langer dan gewenst
laten worden.
De vaststelling en behandeling van diverse stukken aan het slot en direct na afloop van de onderzoeksperiode
toont dat de gemeente Woudenberg zich bewust is van het belang van het grondbeleid. Wij wijzen op de recent
vastgestelde herziene exploitaties, de marktverkenning voor de 3e fase van Het Groene Woud, de presentatie en
grondprijzendiscussie met de gemeenteraad en de prijsbijstelling en aangepaste marketingstrategie voor het
project Prinses Amalialaan.
Wij delen uw conclusie dat actuele beleidsdocumenten ontbreken, dat was ook voorafgaand aan het onderzoek
bekend evenals de conclusie dat de capaciteit op plan- economisch terrein in onze organisatie (te) beperkt is.
Wij hebben moeite om in de overige conclusies van uw rapportage onze organisatie te herkennen en wij hebben de
indruk dat de bij de toetsing van onze organisatie gebruikte normen en aanbevelingen niet opgesteld zijn voor een
kleine gemeente, met een beperkt aantal lopende exploitaties. Uit paragraaf 1.7 blijkt weliswaar op grond waarvan
uw normen bepaald zijn, maar door het ontbreken van een nadere uitwerking daarvan kunnen wij niet beoordelen
of wij voor een gemeente als Woudenberg dezelfde normen hanteren.
Aanbevelingen
Uw belangrijkste aanbevelingen zullen wij verwerken in een plan van aanpak voor de verbeteringen. In dit plan van
aanpak zullen wij ook bezien op welke wijze de aanbevelingen in de Woudenbergse organisatie geïmplementeerd
kunnen worden. Het gaat daarbij onder andere om de capaciteit van het grondbedrijf. In het voorstel voor de
begroting 2014 is al voorzien in het onderdeel planeconomie. Het plan van aanpak richt zich ook op de actualisatie
van de Nota Grondbeleid. Wij streven er naar om zoveel mogelijk aanbevelingen in het kader van deze nota mee te
nemen, waarbij wij ernaar streven om het aantal beleidsnota’s te beperken. Ook de aanbevelingen in kader van
Risicomanagement en Meerjaren Prognose Grondbedrijf (MPG), sturingsinformatie voor de raad en nota
grondprijzen, nemen wij mee in het plan aanpak. Ondertussen gaan wij verder op de ingeslagen weg van het
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uniform maken van de grondexploitaties en het informeren van de gemeenteraad middels de tussenrapportages
van de projecten.
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,
Burgemeester en wethouders van Woudenberg

drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor
Secretaris

T. Cnossen
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 belangrijkste bevindingen gaat verwerken in
een plan van aanpak voor de verbeteringen. Het college geeft echter niet aan om welke bevindingen het
hierbij exact gaat. Wij adviseren de gemeenteraad om expliciet te besluiten welke aanbevelingen hij
wel/niet overneemt, zodat voor het college helder is welke aanbevelingen opgepakt dienen te worden.
Het college vraagt zich af of alle gestelde normen wel van toepassing zijn op een kleine gemeente als
Woudenberg. De rekenkamercommissie is van mening dat de gehanteerde normen moeten gelden voor
elke gemeente. Bij de invulling van de aanbevelingen op basis van die normen komt vervolgens de vraag
aan de orde welk niveau van onderbouwing/invulling van een kleine gemeente mag worden verwacht.
De rekenkamer adviseert de gemeenteraad op de volgende aspecten de discussie met het college aan te
gaan:
-

de opmerking in de bestuurlijke reactie dat het college moeite heeft om de gemeentelijke
organisatie te herkennen in de overige conclusies, onder gelijktijdige acceptatie van de belangrijkste
aanbevelingen. Er is nu eenmaal een relatie tussen de conclusies en de aanbevelingen;

-

het streven van het college om bij de nieuwe nota grondbeleid het aantal beleidsnota's te beperken.
De in het rapport van de rekenkamer opgenomen nota's zijn - ook voor een kleine gemeente essentieel voor de beleidsuitvoering op ruimtelijke gebied. Voor een kleine gemeente kan volstaan
worden met minder diepgaande nota’s.
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Bijlage 1

Literatuur en documenten

In deze bijlage wordt aangegeven welke litteratuur, documenten en websites bestudeerd c.q.
geraadpleegd zijn.
Litteratuur:
het raadsonderzoek Apeldoorn `de grond wordt duur betaald` 2012
de Handreiking "Grondbeleid voor Raadsleden" Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties 2005
rapport "financiële effecten crisis bij gemeentelijke grondbedrijven" (Deloitte), actualisatie 2012
COELO rijksuniversiteit Groningen (rekenkamer-/raadsonderzoek)
Stresstest 2013 gemeente Barendrecht
Doorlichting grondbedrijf 2012 gemeente Overbetuwe
de nota "Gemeente Governance Grond(ig) beleid" 2010 van Deloitte
Onderzoek naar het risicomanagement bij het grondbeleid van de Gemeente Zeewolde 2012
Onderzoek rekenkamer Rotterdam "grond voor grondexploitatie, onderzoek naar
grondexploitatie in tijden van crisis" 2012
Onderzoek rekenkamer Breda "Bredaas grondbeleid", januari 2013
2011, CBS/PBL Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2011–2040
Utrecht 2040. Een strategische analyse in het kader van het traject ‘Samen op Weg naar 2040’
van de Provincie Utrecht
Nota woningbouwcapaciteit provincie Utrecht 2012
Websites: Gemeente Woudenberg, Provincie Utrecht, VNG, Rigo

Documenten, verstrekt door de gemeente Woudenberg:
Kadernota Inkoop- en aanbestedingen Gemeente Woudenberg 2009
Accountantsverslag 2012 (concept)
B&W-voorstel Afwaardering gronden gemeente Woudenberg 2012
Raadsvoorstel Afwaardering gronden gemeente Woudenberg 2012
Raadsbesluit Afwaardering gronden gemeente Woudenberg 2012
Beleidsbegroting Woudenberg 2013
Collegeprogramma Woudenberg 2006-2010
Collegeprogramma Woudenberg 2011-2014
DHV vastgoed in de gemeente Woudenberg 2008
Algemene Inkoopvoorwaarden (AIV) gemeente Woudenberg
Kaart grondeigendommen ontwikkeling Woudenberg-oost
PWC managementletter 2011
Ernst & Young tussentijdse controle 2012
Mandaatregeling gemeente Woudenberg 2009
Nota grondbeleid Woudenberg 2008
Gemeente Woudenberg Nota Kostenverhaal 2013x
Overzicht projectstructuur gemeente Woudenberg, Native Consulting 2012
Plan van aanpak Programma Ruimtelijk Domein oktober 2012
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Berekeningen INBO advies Structuurvisie Woudenberg 2030 oktober 2012
Raadsvoorstel aankoop Hydron 2005
Raadsvoorstel aankoop NS-gronden 2005
Raadsvoorstel aankoop gronden Strubbelenburg 2007
Raadsvoorstel aankoop gronden Laagerfseweg 2009
Raadsvoorstel aankoop 50% gronden Mheen/Zegheweg 2010
Risicoberekening aankoopvoorstel gronden Laagerfseweg 2009
Risicoberekening aankoopvoorstel 50% gronden Mheen/Zegheweg 2010
Overzicht risico's "NIEGG" gemeente Woudenberg 2012
Kaart integrale ontwikkeling Woudenberg-oost
Toekomstvisie Woudenberg 2015
Rapport "Aanpak integrale ontwikkeling Woudenberg Oost" 2013
Raadsvoorstel herziening grondexploitatie Het Groene Woud 2013
Overzicht gemeente Woudenberg van verkochte woningen vanaf 2005
Woonvisie 2009+ gemeente Woudenberg (INBO)
Woonvisie 2013+ gemeente Woudenberg
1ste exploitatieberekening prinses Amalialaan 2007
paragraaf weerstandsvermogen begroting 2011
exploitatieverordening ex. art. 42 WRO gemeente Woudenberg
Grondverkoopprijsdiscussie raad d.d. 28 februari 2013
Handboek Inkoop en aanbesteding gemeente Woudenberg 2011
kadernota 2013-2016 gemeente Woudenberg
koopovereenkomst van Soest 2011, inclusief bijlagen
3de herziening grondexploitatie Het Groene Woud 2011
Mandaatregeling gemeente Woudenberg 2009
Structuurvisie Woudenberg 2030
beschrijving van de organisatie van het Grondbedrijf Woudenberg en de planning van producten
2012
Organisatiestructuur en organigram
Allonge (aanhangsel) realisatie overeenkomst van de Mheen projectontwikkeling BV 2005
Overzicht boekwaarde 1-1-2012 en 31-12-2012 grondbedrijf gemeente Woudenberg
Overzichtkaartje grondexploitaties prinses Amalialaan en Het Groene Woud
Paragraaf grondbeleid 2012 en 2013
Overzicht formatiekosten 2012 en 2013 (grondbedrijf)
Spoorboekje 2013 planning en controlcyclus
Structuurvisie provincie Utrecht
Verordening ex. artikel 212 gemeentewet 2006
Anterieure overeenkomst bestemmingsplan prinses Margrietstraat
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Bijlage 2

Respondenten

Er zijn vier interviews gehouden met :
Twee raadsleden en de griffier:
M.v.d.Hoef (raadslid),
J.Mulder (raadslid),
K.Wiesenekker (griffier)
Mevrouw K. (Karen) Kuperus; de strategisch medewerker RO (tevens contactpersoon voor het
onderzoek),
het hoofd Interne Dienstverlening en de planeconoom:
De heer A. (Aart) van der Bovenkamp,
De heer H. (Henk) van de Hof
de wethouder financiën/grondbedrijf en de gemeentesecretaris:
De heer G. (Gijs) de Kruif,
Mevrouw S. (Simone) van de Marck
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Bijlage 3

Grondexploitaties

Kaarten
HET GROENE WOUD

De tekening geeft globaal weer waar het Groene Woud binnen Woudenberg is gesitueerd.

Prinses Amalialaan

De tekening geeft de planindeling en de kavelindeling.
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Investeringen

Stand van de reserves volgens de begroting 2013 € 2.081.000
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Bijlage 4
Stand van zaken uitvoering beleid- en beslispunten nota
Grondbeleid 2008
In de paragrafen 10.6 en 11.8 van de nota grondbeleid 2008 zijn beleiduitgangspunten en beslispunten
opgenomen.
In onderstaand schema zijn deze opgenomen met een aanduiding van de wijze van formuleren.
In de laatste kolom van het schema is de stand van zaken van de uitvoering opgenomen. Dit is geen
absolute stand van zaken, maar het aangeven van de grote lijn van de uitvoering van het beleid- of
beslispunt. Zo is bij de verschillende onderdelen van de rapportage aangegeven dat het beleid
gedeeltelijk is uitgevoerd. Bijvoorbeeld: de informatie bij de jaarrekening wordt gegeven, maar
actualisaties van de grondexploitaties ontbreken en een nota grondprijzen is nooit gemaakt.
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Bijlage 5

Capaciteit planeconomie / vastgoed

Planeconomie
In paragraaf 2.4.1 is naar voren gekomen dat de capaciteit van planeconomie ongeveer 10% is en dat het
planeconomisch werk te maken heeft met de druk van de PC-cyclus. De rekenkamer schat dat er circa
0,75 fte nodig is en het rapport van DHV "vastgoed in de gemeente Woudenberg" uit 2008 stelt dat er
gedurende 5 jaar 0,3 planeconoom extra nodig is. De feitelijkheid over de afgelopen jaren toont het
capaciteitstekort aan.
Er kan voor worden gekozen de capaciteit uit te breiden. Woudenberg is echter geen grote gemeente.
Dan is de kans buitengewoon groot dat een functie planeconomie - van circa 0,75 fte - als een tussenstap
naar een grotere gemeente wordt gezien. Het risico van personeelsverloop is dan redelijk groot. Daarom
is niet de capaciteit maar zijn de taken als uitgangspunt genomen.
In 1ste instantie is gekeken naar de kaderstellende documenten.
Uitgangspunt voor de aanbeveling is : haal kennis in huis en doe het daarna zelf.
Schema kaderstellende documenten:

Voor de nota bovenwijks geldt: als deze opgesteld moet worden, besteed het dan uit.
Voor de exploitatieplannen Wro kan gekozen worden tussen zelf doen of uitbesteden. Gezien de
beperkte capaciteit is de aanbeveling: in voorkomende gevallen uitbesteden.
Om te voorkomen dat de capaciteit planeconomie door de overige (P&C-cyclus) in de verdrukking
komen, wordt het volgende geadviseerd:
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- 10% capaciteit (0,1 fte) is - ook bij een situatie van uitbesteden zoals geadviseerd - te weinig.
Breng de formatie op een minimaal niveau, zodat de noodzakelijk zelf uit te voeren
planeconomische begeleiding ook inderdaad plaatsvinden. Voor het minimale niveau wordt
geadviseerd uit te gaan van het rapport van DHV "vastgoed in de gemeente Woudenberg" uit 2008
om de formatie gedurende 5 jaar met 0,3 planeconoom te verhogen (= 0,4 fte totaal);
- Maak vooraf een keuze welke werkzaamheden, bij een functionaris met meerdere taakvelden,
voorgaan: de planeconomische werkzaamheden of de overige werkzaamheden van de
betreffende functionaris;
- Er komt een jaarcyclus planeconomie op basis waarvan productafspraken met de afdeling worden
gemaakt. De jaarcyclus grondbedrijf past binnen de gewone P&C-cyclus van de gemeente.
Voor de jaarcyclus kan globaal het volgende schema als voorbeeld gebruikt worden. In grote lijnen gaat
dit schema ook op voor de Woudenbergse situatie. Het voordeel van de jaarcyclus is dat dan vast ligt
wanneer wat van de planeconoom verwacht wordt. De cyclus sluit aan bij de gewonen P&C cyclus van de
gemeente.

Een andere mogelijkheid om het werkveld planeconomie te versterken is het zoeken van samenwerking
met andere gemeenten.
Aanbeveling:
4.1.1 doe het vaste werk zelf op basis van productafspraken, of zoek samenwerking met andere
gemeenten, besteed incidentele zaken uit en haal daardoor kennis in huis om het een volgende
keer zelf te doen.
Vastgoed
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In paragraaf 2.5.5 staat dat het rapport van DHV "vastgoed in de gemeente Woudenberg" uit 2008
aangeeft dat uitbreiding van vakdeskundige formatie - in samenhang met het grondbeleid van de
gemeente - dringend vereist is.
Om het probleem voor wat betreft de onderhandelingen in het kader van planontwikkeling op te lossen
wordt aanbevolen voor de wat grotere ontwikkelingslocaties, vanaf circa 15 tot 20 woningen, de
onderhandelingen te laten voeren door projectleider, jurist en planeconoom. De combinatie van
projectkennis, juridische kennis en financiële kennis maakt de kans op een contract met minder risico's
groter.
We praten dan over publiekprivate contracten of in het kader van de Wro over anterieure of posterieure
overeenkomsten.
Hierbij is wel vereist dat de projectleider, zeker voor de grotere plannen, ook inderdaad vakinhoudelijk
projectleider is.
Aanbeveling:
4.1.2 De onderhandelingen voor samenwerkingscontracten met private partijen worden gevoerd
door de projectleider, de jurist en de planeconoom gezamenlijk
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Bijlage 6

Nota grondbeleid 2013

Inleiding
Het belangrijkste kaderstellende instrument voor de gemeenteraad is de Nota Grondbeleid. Het is de
wens van het presidium om de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek mee te nemen bij het
opstellen van een nieuwe nota grondbeleid.
De Nota Grondbeleid is een beleidsstuk waarin de uitgangspunten van de gemeente worden vastgelegd.
Er is dan ook geen uniforme opzet van een dergelijke nota. Wel zijn er bepaalde aspecten of punten die
in veel nota's terugkomen. In z'n algemeenheid bestaat een nota grondbeleid uit twee delen:
de kaders waarbinnen het college het grondbeleid kan uitvoeren. Dat betekent dat de
gemeenteraad de doelen (wonen, werken, recreëren) vaststelt die met het grondbeleid bereikt
moeten worden. Bij voorkeur moeten deze doelen toetsbaar geformuleerd zijn. De belangrijkste
daarvan is het formuleren van de vorm van het grondbeleid. Om die doelen te bereiken zet de
gemeente instrumenten in. In grote lijnen bestaan de instrumenten uit:
nstrumenten voor grondverwering, van toepassing bij actief grondbeleid;
het voeren van een gemeentelijke grondexploitatie, van toepassing bij actief grondbeleid;
instrumenten voor gronduitgifte en grondprijsbeleid, van toepassing bij actief grondbeleid;
instrumenten voor kostenverhaal, zoals de Grondexploitatiewet, met name van toepassing
bij passief grondbeleid.
de bedrijfsvoeringskaders. In de Nota Grondbeleid worden ook de financieel-economische
uitgangspunten van het te voeren beleid vastgelegd. Tot die uitgangspunten behoren
bijvoorbeeld de gewenste ontwikkeling van het vermogen van het grondbedrijf, eventuele
jaarlijkse bijdragen aan de algemene dienst en parameters zoals rente, inflatie en
opbrengstenstijging. Ook de wijze van omgaan met risico's en budgetregels wordt in de Nota
Grondbeleid op hoofdlijnen vastgesteld.
Nota's grondbeleid vallen in grote lijn in twee typen te onderscheiden:
nota's met veel aandacht voor de direct van toepassing zijnde wetgeving (gemeentewet, Wro,
BBV ) en aspecten die bij grondbeleid komen kijken, zoals sectorale wetten (milieu, geluid e.d.).
Het bedrijfsvoeringsgedeelte blijft dan vaak op beleidsniveau hangen.
nota's die op uitvoering gericht zijn met slechts hoofdlijnen van toe te passen wetgeving en meer
aandacht voor een concrete invulling van de bedrijfsvoering.
Advies: 4.2.1 Stel een op uitvoering gerichte nota grondbeleid op.
Advies: 4.2.2 Maak voor het opstellen van een nota grondbeleid een plan van aanpak waarin
uitgangspunt is het opstellen van een op uitvoering gerichte nota grondbeleid en neem daarin mee:
de te stellen eisen aan de nota grondbeleid;
de inhoud van de nota grondbeleid;
de vorm en presentatie van de nota grondbeleid;
de te stellen eisen aan het financieel beleid en verantwoording;
de beslisbomen;
de planning voor het opstellen van de nota grondbeleid.
Eisen aan de nota grondbeleid
Een op uitvoering gerichte nota grondbeleid moet duidelijkheid geven omtrent de volgende vragen:
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Zijn er heldere doelstellingen geformuleerd ( toetsbaar sturen)?
Hoe wordt gezorgd dat de doelstellingen bereikt worden ( het beheersen van het proces)?
Zijn er adequate regels en procedures?
Is de organisatie ingericht op de vorm van grondbeleid (inhoudelijk en financieel)?
Is er een inzichtelijk verantwoording (bv. budgetregels, managementrapportage) op hoofdlijnen?
Hoe wordt de uitvoering bewaakt door B&W en de raad?
Inhoud nota grondbeleid
In veel nota's grondbeleid wordt globaal de volgende inhoud opgenomen:
inleiding, met daarin de samenvatting van de nota, de beleidspunten en een leeswijzer;
doelstelling nota grondbeleid;
ruimtelijke visie en beleid van de gemeente;
de vormen van grondbeleid welke de gemeente toepast in welke omstandigheden;
instrumenten actief grondbeleid;
instrumenten passief grondbeleid;
financiën van het grondbedrijf (reserves, weerstandsvermogen, risicomanagement);
organisatie van het grondbedrijf (rollen, taken, sturingsinstrumenten).
Gezien het advies een op uitvoering gerichte nota grondbeleid op te stellen, zijn de hoofdstukken
financiën en organisatie een zeer essentieel onderdeel van de nota.
Vorm en presentatie nota grondbeleid
De inhoud moet transparant de hiervoor gestelde vragen kunnen beantwoorden.
Daarnaast is van groot belang de communicatie: de inhoud van de nota moet bekend worden.
Dit betekent dat de vorm op de gebruiker gericht moet zijn (lay-out, duidelijk en helder taalgebruik,
grafieken, voorbeelden, alle beleidsuitgangspunten bij elkaar e.d.).
Voor de presentatie wordt aanbevolen de nota op de website te plaatsen. Het zou onder "leven en
wonen" kunnen of onder "actuele beleidsstukken".
Beslisbomen
Voor de toetsbaarheid van de nota grondbeleid is het werken met beslisbomen een handig hulpmiddel.
Aanbevolen wordt om in ieder geval te werken met beslisbomen voor de keuze van de vorm van het
grondbeleid en de keuze voor het verwerven.
Voorbeeld beslisboom keuze vorm grondbeleid:
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Voorbeeld beslisboom verwerven:
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Beheersverordening
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In paragraaf 2.4.2. is geconstateerd dat notities over de (project)organisatie gemeen hebben dat er
weinig in staat over rollen, taken en verantwoordelijkheden m.b.t. planeconoom <> organisatie. Het is
wenselijk dat er één notitie komt, waarin (geldend voor alle projecten) de rollen, taken
verantwoordelijkheden planeconoom <> organisatie zijn opgenomen. Geadviseerd wordt de hoofdlijnen
op te nemen in een (nieuwe) nota grondbeleid en de uitwerking (uitvoering is de bevoegdheid van B&W)
in een document beheersregels grondbedrijf op te nemen.
Advies 4.2.3. Geadviseerd wordt een document beheersregels grondbedrijf door B&W te laten
vaststellen.

71

72

Bijlage 7

Risicomanagement bij grondbeleid

Inleiding
Onder 2.3.1/2.3.3 is geconstateerd dat het risicomanagement niet op orde is.
Het risicomanagement is - zeker in deze tijd - van buitengewoon belang en is een onderdeel van de
jaarlijks geactualiseerde exploitatieberekening.
De risicoberekening dient voor alle grondexploitaties eenduidig te zijn. Voor de eenduidigheid is van
belang dat hier een risicobeleid onderligt waarin deze eenduidigheid en het risicomanagement vorm is
gegeven.
Hierbij worden de risico's beschreven en beheersmaatregelen genoemd. Risicomanagement is dan ook
een continu en dynamisch proces. Vanaf de initiatieffase van een gebiedsontwikkeling hoort
risicomanagement bij het planproces.
In deze bijlage wordt op dit gebied een advies en de achtergrond van het advies geformuleerd. Hierbij is
het uitgangspunt: een op uitvoering gericht risicomanagement.
Risico's die zich voor kunnen doen
Een risico is een mogelijke gebeurtenis in de toekomst die een negatieve of positieve invloed kan hebben
op het realiseren van strategie, doelstellingen of uitkomsten van een grondexploitatie.
Het risicoprofiel in de paragraaf grondbeleid geeft aan op welke gebieden zich risico's zouden kunnen
voordoen. De genoemde risicovelden zijn verdeeld in politieke en beleidsmatig, economisch,
samenwerking, juridisch, verhaal, fiscaal. Dit is een theoretisch kader wat in deze bijlage is losgelaten.
Voor 100% zijn alle risico's op voorhand nooit te benoemen. Daarom wordt uitgegaan van de meest
waarschijnlijk voorkomende risico's (80-20 regel).
De risico’s bestaan - in grote lijnen - uit inschattingen op de volgende gebieden:
uitgaven:
- hogere verwervingskosten als gevolg van marktontwikkelingen, instappen van nieuwe
eigenaren en onderhandelingen;
- toepassing van de noodzaak van onteigening als minnelijke verwerving geen kans van slagen
heeft en tijdige uitvoering van de plannen onteigening noodzakelijk maakt;
- hogere kosten van bouwrijp- en woonrijpmaken als gevolg van tegenvallers bij de verdere
uitwerking c.q. lagere kosten van bouwrijp- en woonrijpmaken als gevolg van meevallers bij
de verdere uitwerking;
- afschrijving op Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) als gevolg van waardedaling
onroerend goed;
- formatiekosten waarvan de werkelijke door te rekenen kosten niet de taakstelling in de
begroting halen;
- planvoorbereidingskosten die niet tot planontwikkeling leiden.
inkomsten:
- daling van inkomsten bij de verkoop van woningen als gevolg van marktwerking;
- daling van de inkomsten uit exploitatiebijdrage als gevolg van marktwerking;
- stijging van inkomsten uit verkoop (als gevolg van mogelijke herontwikkeling en van
marktwerking).
looptijd:
- verlenging looptijd als gevolg van vertraging in procedure en onderhandelingen over
realisatie;
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-

verlenging looptijd als gevolg van marktontwikkeling;
vertraging in planuitvoering als gevolg van het naar voren trekken van andere (private)
planontwikkelingen.

De meeste risico's zijn hiermee benoemd. Een aantal risico's zijn hier bewust niet meegenomen:
Faillissementrisico’s zijn in deze onzekere tijden een reëel risico; als risico zelf is faillissementsrisico
niet opgenomen, omdat de effecten daarvan vaak buiten de grondexploitatie liggen en in
overeenkomsten garanties worden opgenomen. Wel is er een afgeleid effect van faillissementen:
planvertraging. Dit is wel als risico opgenomen.
Het kan zijn dat een specifiek plan specifieke risico's met zicht meebrengt. Dit komt dan naar voren
in de risicoberekening van dat plan.
Er zijn nog een aantal risico’s die voort kunnen vloeien uit gebiedsontwikkeling. Deze staan echter los
van de grondexploitatie. Als voorbeeld wordt genoemd:
Toekomstige onderhoud- en beheerskosten. De kwaliteit van de inrichting van het openbaar gebied in
een gebiedsontwikkeling is van sterke invloed op de toekomstige onderhoud- en beheerskosten. Dit
wordt betaald uit de begroting. Het is zaak de inrichting van de openbare ruimte in gebiedsontwikkeling
zodanig vorm te geven dat:
- de kosten voor de grondexploitatie op een reëel peil zijn (vooral van belang voor
exploitatieplannen);
- het toekomstig onderhoud op een goed kwalitatief peil kan worden uitgevoerd.
Model risicoanalyse
Geadviseerd wordt voor het risicobeleid c.q. risicoanalyse uit te gaan van het volgende model.
In het model wordt op basis van wegingsfactoren gekomen tot een risicobedrag.
Het aanbrengingen van wegingsfactoren bij de diverse risico’s is geen eenvoudige zaak, omdat het gaat
om onzekerheden in de toekomst. Risico's zijn wat-als veronderstellingen. Dergelijke veronderstellingen
hebben – ook in een geobjectiveerd model – toch grotendeels een subjectief karakter.
Het model ziet er als volgt uit:
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De uitwerking van de financiële risico’s wordt vertaald in risicokansen en risicoper4centage en vindt als
volgt plaats:

Het basisrisicobedrag is het bedrag waarover het risico wordt gelopen. Dat zijn
meestal de nog te maken kosten volgens de grex. Als bv. wordt aangegeven dat de post bouwrijpmaken
een risico heeft, dan is het risicobedrag de post nog te maken kosten van bouwrijpmaken. De nog te
maken kosten van bouwrijpmaken zijn bv. € 10.000.000.

Het risicopercentage van de basis is het percentage van het basisbedrag
waarover het risico wordt gelopen. Als in het voorbeeld bouwrijpmaken het risicopercentage 50% is,
betekent het dat er circa 50% risico over de basis gelopen wordt.

De risicokans geeft aan hoe hoog de kans wordt ingeschat dat een risico zich
inderdaad gaat voordoen. In het voorbeeld bouwrijp betekent een risicokans van 10% dat er een risico is
van 10% over het risicopercentage van 50%.

Het cumulatieve percentage is het totaal van risicopercentage x
risicokans.
Samenvatting:

Procedure m.b.t. risico’s
De economische crisis heeft grote invloed op de grondexploitaties en de daarbij aanwezige reserves.
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Exploitaties worden minder winstgevend of meer verliesgevend en de risico’s nemen toe. Het is dan ook
meer dan ooit van belang om – behalve het periodiek herzien van de grondexploitaties – de risico’s goed
in beeld te brengen en maatregelen te nemen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.
Hiervoor is de volgende procedure gevolgd:
basis voor de risicobeheersing zijn de jaarlijks herziene grondexploitaties;
onderdeel van het herzieningsproces is een risicoanalyse van alle lopende grondexploitaties;
exploitatieplannen maken geen deel uit van de risicobepaling grondbedrijf maar horen bij de
risicobepaling Algemene Dienst;
de uit de risicoanalyse voortkomende risico’s van uiteindelijk > 75% worden als realiteit gezien en
worden als kosten-/opbrengstenpost verwerkt in de geactualiseerde grondexploitatie;
alle risico’s < 75% zijn opgenomen in de risicoanalyse. Het totaal van de risicoanalyse wordt als
risicoreservering meegenomen in de berekening van het noodzakelijk benodigde
weerstandsvermogen;
de risico-inschatting 25% betekent dat er een kans is van 0 tot 25%, dat het risico werkelijkheid
wordt; de risico-inschatting 50% betekent een kans 0 tot 50%; de risico-inschatting 75% betekent
een kans van 0 tot 75%. Gelet op het voorzichtigheidsbeginsel (uitgangspunten BBV-richtlijnen)
wordt voor de desbetreffende categorie dan wel de volledige risico-inschatting meegenomen;
de risicoanalyse hoort samen met de nota reserves bij de voorstellen herziening grondexploitaties
die met een MPG (meerjarenprognose grondbedrijf) jaarlijks aan de raad worden voorgelegd;
gezien het belang van de risicobepaling wordt bij de besluitvorming in B&W de nota risicoanalyse
en de totalen van de risico's per plan expliciet ter besluitvorming voorgelegd. Op deze wijze wordt
er een bewust besluit genomen t.a.v. de risicoberekening per plan.
De risicoanalyse wordt verwerkt in een excellmodel, zodat totale zijn te genereren voor een transparante
presentatie aan de raad.
Als het model eenmaal is opgezet, is de jaarlijkse actualisering daarna redelijk eenvoudig tot stand te
brengen.
Advies: 4.3.1 stel een praktisch toepasbare beleidsnota risicoanalyse (beleid, methodiek, procedure) op
en vertaal dit - op basis van een risicomodel - in een jaarlijkse risicoanalyse, die onderdeel uitmaakt van
het MPG.
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Bijlage 8

Meerjaren Prognose Grondbedrijf (MPG)

Inleiding
In paragraaf 2.6.1 is geconcludeerd dat - gezien de huidige economische situatie - de raad onvoldoende
wordt geïnformeerd.
De raad heeft behoefte aan praktische handvaten aan de voorkant: wat hebben we nodig om meer
greep te krijgen op het grondbeleid? Nu krijgt de raad de informatie niet eenduidig. De raad wil hier
graag een advies van de rekenkamer in het onderzoek.
Vanuit de rekenkamer wordt aangegeven dat een MPG (Meerjaren Prognose Grondbedrijf) hier een
bruikbaar instrument kan zijn. Deze bijlage gaat op dat aspect in.
Meerjaren Prognose Grondbedrijf (MPG)
De nota grondbeleid wordt jaarlijks uitgewerkt in de paragraaf grondbeleid van de programmabegroting.
Voor de controle van de uitvoering van het grondbeleid wordt de paragraaf grondbeleid in de
jaarrekening gebruikt. Een paragraaf grondbeleid geeft de hoofdlijnen en samenvattingen aan.
In veel gemeenten wordt een meer specifieke en gedetailleerde informatie gegeven in een Meerjaren
Prognose Grondbedrijf (MPG). Een MPG bestaat uit de een samenvattende nota met daarin de
conclusies, aanbevelingen en voorgestelde (raads)besluiten.
De nota gaat vergezeld van en is gebaseerd op de volgende documenten:
de herzieningen van de lopende grondexploitaties;
de nota reserves grondbedrijf. Hierin wordt de ontwikkeling van de reserves opgenomen en komt
de samenhang naar voren van reserves, grondexploitaties, voorzieningen, risico's en
weerstandsvermogen;
de nota risicoanalyse grondbedrijf.
In een MPG kan dan meer specifieke informatie over de afzonderlijke grondexploitaties worden gegeven,
niet alleen financieel, maar ook bijvoorbeeld over het tempo van het project of de kwaliteit.
Het is een document om een financiële vooruitblik voor de lange termijn te geven. Daarbij komen ook de
verwachte risico's van de grondexploitaties aan de orde, de reserve positie en de benodigde
weerstandscapaciteit eventuele tekorten te kunnen opvangen. De samenhang tussen deze onderwerpen
wordt in één overzicht gepresenteerd.
Een MPG geeft de actuele situatie van het grondbedrijf op één peildatum (meestal 31-12 van het
voorgaande jaar) en op één moment (meestal voorafgaande aan de jaarrekening van het vorige jaar).
Een MPG sluit aan bij de gewone P&C-cyclus van de gemeente en wordt jaarlijks opgesteld.
In tegenstelling tot de paragraaf grondbeleid in de begroting en jaarrekening, die openbaar is, wordt
geadviseerd de MPG alleen vertrouwelijk aan gemeenteraadsleden ter inzage gegeven. De reden
hiervoor is dat de informatie in de MPG eventueel de concurrentiepositie van de gemeente zou kunnen
schaden.
Advies 4.4.1 Stel jaarlijks een MPG (Meerjaren Prognose Grondbedrijf) vast, die aansluit bij de P&Ccyclus van de gemeente.
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Bijlage 9

Sturingsinformatie voor de raad

Kaderstelling
Het grondbeleid wordt uitgevoerd door het college van B&W. Het is aan de raad om te controleren of
het college, bij de uitvoering van het grondbeleid, binnen de door de Gemeenteraad vastgestelde
beleidskaders is gebleven. De wijze van verslaglegging over het gevoerde grondbeleid zal zodanig vorm
moeten worden gegeven, dat de raad in staat is haar controlerende functie naar behoren uit te voeren.
Communicatie en duidelijkheid over sturingsmomenten naar de raad is daarbij essentieel.
De raad heeft in het interview aangegeven graag meer structuur in de informatieverstrekking te krijgen:
op welk moment krijgen we volgens een vaste stramien welke grondbedrijfproducten? De raad wil graag
meer samenhang in de informatie, meer zicht op de hoofdlijnen en een verbeterde uitleg van de
informatie. Deze bijlage gaat daarop in en poogt werkbare handreikingen te geven.
Waar stuurt de raad op?
De raad stuurt bij gebiedsontwikkeling in essentie op twee zaken: het programma en de financiën.
Nadat de gebiedsontwikkeling door de raad is vastgesteld, doet B&W de uitvoering.
De raad moet in staat zijn de uitvoering te controleren en zo nodig bij te sturen. Daarvoor heeft de raad
een aantal instrumenten, opgenomen in het volgende schema.

Sturingsmomenten
In bovengenoemd schema zijn ook de sturingsmomenten voor de raad ingevuld.
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Door een aantal essentiële documenten te bundelen in een MPG en dit te combineren met de P&Ccyclus ontstaat een helder sturingsmoment voor de raad.
De sturing op andere documenten kan het hele jaar door plaatsvinden in voorkomende gevallen. De
MARAP is niet aangegeven omdat er nog geen managementrapportage is.
MARAP's
Op dit moment kent het grondbedrijf nog geen MARAP (managementinformatie). Het voeren van
MARAP's is van groot belang, omdat een MARAP op vaste momenten het bestuur van sturingsinformatie
voorziet.
Een Marap moet aansluiten bij bestaande systemen, op hoofdlijnen het bestuur goed informeren en
weinig extra inspanning in de opstelling vergen. In de Marap moet de risico- / kredietbewaking en het
nadrukkelijker sturen op risicomanagement naar voren komen.
Voor het grondbedrijf zijn op vrij simpele maar inzichtelijke wijze per complex MARAP-documenten
(maximaal 1A4) op te stellen. Het principe hierbij is: alleen iets melden, als er iets te melden is.
Een voorbeeld is achteraan deze bijlage opgenomen. Onder dit voorbeeld ligt wel uitgebreidere
informatie; deze komt meestal uit de bewakingssystemen van de projectleider.
Overleg met de raad
Door het invoeren van een MPG komt op één moment grondbedrijfinformatie in samenhang naar de
raad. Geadviseerd wordt aan deze informatie een commissieavond te besteden.
Het heeft de voorkeur 2x per jaar een avond grondbedrijf met de commissie te houden. Een 2de keer
zou kunnen op basis van een ingevoerde MARAP.
Intranet
Het grondbedrijf wordt omschreven als een "black Box"; hiermee wordt bedoeld dat het lastige materie
is die een specifieke kennis vereist. Gezien de huidige economische omstandigheden is het van belang
om kennis over grondbeleid en (het proces van) exploitaties binnen de raad verder te ontwikkelen.
Een meer gestructureerd overleg, zoals hiervoor aangegeven, helpt daarbij.
Direct toegankelijke informatie is ook van belang. Geadviseerd wordt de raadsleden direct informatie te
verstrekken via hun eigen raadsinformatiesysteem. De raad zal hier zelf aan moeten geven welke vorm
van informatie zij dienstig acht. Van belang hierbij is dat gezorgd wordt voor behoud van de
zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid van essentiële informatie. Dat bevordert het begrip en de discussie
Een suggestie zou het volgende kunnen zijn:
- de door de raad vastgestelde nota grondbeleid en nota grondprijzen;
- informatie uit het grondbedrijf zoals een nota MPG (niet de grondexploitaties zelf), nota
risicoanalyse en nota reserves;
- algemene informatie voor raadsleden, zoals:
= het raadsonderzoek grondbedrijf Apeldoorn, Rotterdam en Breda. Hier staan voor raadsleden
van belang zijnde eyeopeners in;
= het laatste Deloitte onderzoek naar de situatie rond de grondbedrijven;
= het BBV 2012;
= de handreiking grondbedrijf voor raadsleden.
- links naar van belang zijnde websites:
= het RIGO: http://www.gemeentelijkgrondbeleid.nl/; hier is heel veel te vinden over uiteen
lopende onderwerpen;
= VNG: http://www.vng.nl/producten-diensten/publicaties/factsheets/factsheet-grondzaken; er is
meer te vinden bij de VNG maar dit is een goede ingang. Met de zoeksleutel grondbeleid komt
dan nog meer naar voren;
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= via http://www.rijksoverheid.nl kan met de zoeksleutel grondbeleid veel naar voren gehaald
worden.
Advies:
Overweeg het invoeren van een MARAP.
Hou 1x per jaar (MPG) of 2x per jaar (MPG/MARAP) een avond grondbedrijf met de
raadscommissie.
Gebruik het raadsinformatiesysteem om de raadsleden gerichter te informeren.
Voorbeeld van een MARAP voor een project van het grondbedrijf:
Naam exploitatieplan:
Datum opstelling Marap:
Projectleider:
Planeconoom:

Ambtelijk opdrachtgever:
Wethouder:
Volg-/Complexnummer:

De bouw van een Multifunctionele accommodatie met: en jongerencentrum à 400 m2 BVO,
piekruimten à 1404 m2 BVO, gymnastiek à 427 m2 BVO.
Totaal budget € 4.521.685 incl. BTW.

ALGEMEEN OORDEEL/RISICO’S
Het risico is hoog. Het volgende is nog niet geregeld:
* exploitatie en beheer, na realisatie, is nog niet geregeld.
Vóór het punt van no-return moet exploitatie en beheer voor een periode van 10 jaar
geregeld zijn.
Het risicoprofiel van dit exploitatieplan is : HOOG



Dekking plansaldo: Algemene Dienst



Onderdelen waarover gerapporteerd wordt
Financiën:
Het toekomstig beheer en exploitatie moet nog geregeld worden.



Organisatie:



Klant / markt (intern/extern draagvlak):



Projectgebonden elementen:



Financiën / budget / krediet/
(gegevens nog in te vullen door
projectleider)

Saldo budget
volgens
boekhouding

jongerencentrum
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Begroting voor nog Op- of
uit te voeren
onderschrijding
werkzaamheden
€ 1.016.685

piekruimten
gymnastiek
Doelstelling:

€ 3.073.300
€ 431.700

jongerencentrum

Doelstelling
volgens planning
400 m2 BVO

piekruimten
gymnastiek

1.404 m2 BVO
427 m2 BVO

82

S.v.z. doelstelling

Afwijkingen

Bijlage 10 Wro
Inleiding
In paragraag 2.2.3 is geconstateerd dat de Wro nog niet is geïmplementeerd in de organisatie.
De uitvoering van de Wro is niet in directe zin een zaak van het grondbedrijf. Zolang er sprake is van een
uitvoering van de Wro bij passief grondbeleid, staat het grondbedrijf er in financiële zin buiten. De
expertise van het grondbedrijf wordt wel ingezet.
Bij een mengvorm van gebiedsontwikkeling waarin ook de gemeente grondbezit heeft (dus een
mengvorm van actief en passief grondbeleid) heeft het exploitatieplan effect op de gemeentelijke
grondexploitatie: de gemeentelijke grondexploitatie betaalt ook mee aan het exploitatieplan.
Het beleid rond de Wro heeft dan effect op het grondbedrijf.
Daarnaast kent de Wro weliswaar een systematiek van kostenverhaal, maar dit vindt zijn begrenzing in
de wet. Die wettelijke bepalingen kunnen ertoe leiden dat de gemeente niet alle kosten bij particuliere
grondexploitatie kan verhalen.
Deze bijlage gaat op deze aspecten in.
Nota kostenverhaal Woudenberg 2013
De nota kostenverhaal Woudenberg 2013 gaat in op het kostenverhaal bij gebiedsontwikkeling Wro.
Hierin is beschreven wat er komt kijken bij kostenverhaal en hoe de gemeente Woudenberg daarmee
omgaat. Een aantal financiële aspecten komt daar niet aan de orde. In deze bijlage wordt op die
aspecten ingegaan, omdat deze aspecten financiële gevolgen voor de gemeente kunnen hebben.
Die gevolgen zal de gemeente mee moeten nemen in de formulering van uitvoeringsbeleid Wro.
Financiële aspecten van gebiedsontwikkeling onder de Wro
De gemeente stuurt op de gebiedsontwikkeling zoals geformuleerd is in structuurvisie en
bestemmingsplan. Hierbij hoort ook het uitwerken in beleid van de condities waaronder de gemeente
bereid is mee te werken aan een particuliere grondexploitatie. Het beleid van de gemeente voor de
locatiekeuze dient onderbouwd en transparant te zijn.
Aan het volgende kan gedacht worden:
Onder welke voorwaarden werkt de gemeente mee aan een private ontwikkeling?
Wat is de volgorde van de locatiekeuze (wanneer komt welke locatie aan snee)?
Wanneer is de gemeente bereid een verlies voortvloeiend uit een private ontwikkeling voor
haar rekening te nemen ?
De condities waaronder de gemeente bereid is mee te werken aan een particuliere grondexploitatie
dienen in beleid te zijn uitgewerkt.
Financieel gezien is het volgende van belang.
a. Macroaftopping. Indien het bedrag van de aan de exploitatie verbonden kosten, verminderd met
de door het gemeentebestuur in verband met die exploitatie reeds ontvangen of toekomstig te
ontvangen subsidies en bijdragen van derden, hoger is dan het bedrag van de opbrengsten van die
exploitatie, mag de gemeente slechts kosten verhalen tot ten hoogste het bedrag van die
opbrengsten (artikel 6.16 Wro).
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Dit betekent dat indien de grondexploitatie een tekort vertoont, de gemeente dus niet alle kosten
kan verhalen op de exploitanten en de niet te verhalen kosten voor rekening van de gemeente
moet laten komen.
b. profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit
Het kostenverhaal in het exploitatieplan beperkt zich tot de kosten zoals opgenomen op de
kostensoortenlijst van het Bro en de toepassing van de bijbehorende toetsingscriteria profijt,
toerekenbaarheid en proportionaliteit. Dit samenstel van drie criteria bepaalt of, en in welke
evenredigheid van nut kosten voor werken, werkzaamheden en maatregelen kunnen worden
opgenomen in de exploitatieopzet en verhaald kunnen worden op de exploitant. Dit betekent dat
het risico aanwezig is dat sommige kosten niet verhaald kunnen worden.
c. Eindafrekening
Binnen drie maanden na de uitvoering van de in het exploitatieplan voorziene werken,
werkzaamheden en maatregelen dient het college van burgemeester en wethouders een
eindafrekening van het exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.20, lid 1 Wro). Bij de afrekening
worden de exploitatiebijdragen herberekend op basis van werkelijk gemaakte kosten (artikel 6.20,
lid 2 Wro).
Als achteraf blijkt dat de werkelijk gemaakte kosten hoger uitvallen dan vooraf als ramingen in het
exploitatieplan waren opgenomen, dan komt dit verschil voor rekening van de gemeente. Als
omgekeerd blijkt dat de werkelijk gemaakte kosten lager uitvallen dan vooraf als ramingen in het
exploitatieplan waren opgenomen, dan moet de gemeente aan de exploitant dit te veel betaalde
kostenverhaal terug betalen (voor zover dit verschil groter is dan vijf procent, zoals vastgelegd in
artikel 6.20, lid 3 Wro).
Het kostenverhaal beperkt zich tot de kosten, zoals opgenomen op kostensoortenlijst van het Bro en met
toepassing van de bijbehorende toetsingscriteria (profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit). Deze
beperking geldt slechts voor de grondexploitatie via in het exploitatieplan, maar is niet verplicht van
toepassing binnen het anterieure spoor.
Bij anterieure overeenkomsten zijn de partijen vrij om eigen afspraken te maken.
In de onderhandelingen tussen de gemeente en de exploitant zal het mogelijk vast te stellen
exploitatieplan echter wel reeds een schaduwwerking vooruit hebben. De exploitatiebijdrage en locatieeisen die als gevolg van het mogelijk vast te stellen exploitatieplan van toepassing kunnen worden,
gelden als een soort van ondergrens bij de onderhandelingen. Met name is deze onderhandelingskennis
gewenst voor grotere gebiedsontwikkelingen.
Ook al heeft de gemeente met alle rechthebbenden in het betrokken exploitatiegebied een anterieure
overeenkomst kunnen sluiten ter garantie van de locatieontwikkeling, dan kan de gemeente toch
besluiten om voor het betreffende exploitatiegebied een exploitatieplan vast te stellen.
Voor het geval de betreffende anterieure overeenkomsten niet (adequaat) worden uitgevoerd, zou dan
eventueel op een dergelijk exploitatieplan kunnen worden teruggevallen. Hierbij kan gedacht worden
aan een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie), een ontbinding of anderszins een beëindiging van
die overeenkomst, of ook aan faillissement van de private contractpartij. Een exploitatieplan geeft een
stuk extra publiekrechtelijke zekerheid naast de privaatrechtelijke bepalingen in de anterieure
overeenkomst zelf, zoals garanties, boetebedingen, bankgaranties, borgstellingen, hypotheekstellingen,
enzovoort.
Zeker als er grote twijfel bestaat over de mate waarin de private contractpartijen de overeenkomst
kunnen nakomen, is het zonder meer verstandig om een exploitatieplan op te stellen.
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Het kan dus van nut zijn, dat het exploitatieplan dient als extra zekerstelling op de bij overeenkomst
vastgelegde afspraken.
De Wro geeft de gemeente de instrumenten voor het kostenverhaal bij particuliere grondexploitatie.
De condities waaronder de gemeente bereid is mee te werken aan een particuliere grondexploitatie
dienen in beleid te zijn uitgewerkt (= onder welke omstandigheden werkt de gemeente mee aan een
private omwikkeling, welke locaties zijn wanneer aan snee enz.).
Grondeigenaren (zowel projectontwikkelaars als de gemeenten) hebben er een financieel belang bij om
hun eigen gronden zo snel mogelijk te ontwikkelen.
Gezien de aanwezige planvoorraad in de woonvisie en de marktontwikkeling mag verwacht worden dat
niet alle plannen op het (door de eigenaar) gewenste moment en in hetzelfde tempo kunnen worden
uitgevoerd.
Er zullen tussen de verschillende plannen keuzes gemaakt moeten worden welke plannen voorrang
krijgen en welke plannen naar achteren geschoven moeten worden. Als er op dit gebeid geen beleid is,
kan dat leiden tot juridische procedures met betrekking tot de gemaakte keuze van de volgorde in de
gebiedsontwikkeling.
De rentepost is vaak een aanzienlijke kostenpost in het exploitatieplan. Ook hiervoor gelden de drie
criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit. Op dit moment is de rekenrente niet onderbouwd,
consistent en transparant voor raad en derden. In het kader van een exploitatieplan dient de rente voor
derden onderbouwd, consistent en transparant te zijn.
Neem daarom in de begroting op hoe het te hanteren rentepercentage bij exploitatieplannen tot stand
komt.
Op basis van het voorgaande worden de volgende aanbevelingen gegeven.
4.8.1. Stel - in aanvulling op de nota kostenverhaal Woudenberg 2013 - een beleidsnotitie vast waarin
is opgenomen onder welke voorwaarden de gemeente bereid is mee te werken aan private
gebiedsontwikkeling.
4.8.2. Ga bij de medewerking aan private gebiedsontwikkeling uit van het anterieure spoor van de
Wro.
4.8.3. Bepaal voor welke gebiedsontwikkelingen in het kader van de onderhandelingen vooraf een
exploitatieplan wordt opgesteld.
4.8.4. Bepaal of het exploitatieplan, ook bij anterieure overeenkomsten, toch wordt vastgesteld als
extra garantie voor de beheersing van de financiële risico's. Maak dit beleid tijdig kenbaar.
4.8.5. Stel - in aanvulling op de nota kostenverhaal Woudenberg 2013 - een beleidsnotitie vast waarin
is opgenomen onder welke beleidsuitgangspunten de gemeente hanteert voor de keuze in de
volgorde van gebiedsontwikkeling.
4.8.6. Neem in de begroting op welke wijze de gemeente de hoogte van de rente bij
exploitatieplannen bepaald.
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Bijlage 11 Overzicht definities/begrippen
Actief grondbeleid: bij actief grondbeleid heeft de gemeente de grond in eigendom, draagt zorg
voor het bouw- en woonrijp maken en geeft de grond uit. De gemeente loopt volledig het
financiële risico.
Afwaardering: devalueren van de verwachte waarde van een exploitatie c.q. grondbezit.
Anterieure overeenkomst: overeenkomst tussen de gemeente en een particuliere eigenaar over
grondexploitatie, gesloten vóór de vaststelling van een planologische maatregel.
Algemene dienst: het geheel van dienstverlening van gemeente aan particulieren en bedrijvende
opgenomen in de beleidsbegroting van de gemeente.
Apparaatskosten: kosten die gemaakt worden door de inzet van het ambtelijk apparaat.
B.A.R.: Bruto Aanvangs Rendement: Het B.A.R is een hulpmiddel om snel de marktwaarde van
een commercieel onroerend goed vast te stellen. Het B.A.R wordt uitgedrukt als percentage van
de bruto huuropbrengst bij volledige verhuur tegen markthuurniveau, ten opzichte van de totale
verwervingskosten van het vastgoedobject.
BBV: Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. Voorschrift voor provincies
en gemeenten voor het opstellen van jaarverslagen en begrotingen.
BBV 2012: publicatie van de commissie BBV met betrekking tot richtlijnen voor het functioneren
van het financiële grondbeleid.
BIE: Bouwgrond in exploitatie. BIE is een grondexploitatie in uitvoering waarvoor de
gemeenteraad de grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld.
Boekwaarde: de waarde waarvoor een complex of object in de boeken (financiële administratie)
is verwerkt. De boekwaarde is in principe gelijk aan de kostprijs (gemaakte kosten minus de
gerealiseerde opbrengsten).
Bouwclaimovereenkomst: Marktpartijen verkopen grond aan de gemeente, ten behoeve van
grondexploitatie, in ruil voor het recht op afname van bouwrijpe kavels, ten behoeve van
vastgoed exploitatie.
Bro: het besluit ruimtelijke ordening.
BTW: Belasting Toegevoegde Waarde.
CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek.
Chw: Crisis- en herstelwet.
Comparatieve methode: methode voor de bepaling van gronduitgifteprijzen op basis van
vergelijking met uitgifteprijzen in buurgemeenten en makelaardij.
Complex: Een grondbedrijf houdt zich bezig met de productie van bouwgrond en alle daaraan
gerelateerde (financiële) activiteiten. Om daarin structuur aan te brengen is de financiële
administratie opgedeeld in meerdere, zogenaamde complexen. In een complex worden kosten
en opbrengsten geboekt die alleen betrekking hebben op het desbetreffende complex.
Contante waarde: de waarde op dit moment van een bedrag dat in de toekomst beschikbaar
komt.
CPI: Consumenten Prijs Index
Exploitatiebijdrage: de door een exploitant op grond van een anterieure of posterieure
overeenkomst, dan wel via de omgevingsvergunning aan de gemeente verschuldigde vergoeding
in de kosten van de grondexploitatie.
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Exploitatieopzet: de financiële opzet van kosten en opbrengsten van de grondexploitatie (als
bedoeld in artikel 6.13, lid 1, sub c Wro).
Exploitatieplan: publiekrechtelijk instrument (als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wro) van de
gemeente waarin de berekening staat van de exploitatiebijdrage die de grondeigenaar dient te
betalen.
Grondbeleid: instrument van een gemeente om ruimtelijke doelstellingen te bereiken op het
terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, economische ontwikkeling, openbare ruimte,
infrastructuur, recreatie en natuur.
Grondbedrijf: de boekhoudkundige entiteit die binnen de gemeente in eerste instantie
verantwoordelijk is voor het beheer van grondexploitaties.
Grondexploitatie: het geschikt maken van grond voor het realiseren van een nieuwe
bestemming. Dit betreft de verwerving, sanering, ontsluiting en het bouw- en woonrijp maken
van gronden, inclusief het slopen van bestaande opstallen, het ophogen van de grond, het
aanleggen van riolen, wegen, groenvoorzieningen etc. Dit proces wordt ook wel genoemd
bouwgrondproductie of bouwgrondexploitatie.
Gronduitgifte: te bebouwen kavels worden door de gemeente verkocht aan de markt na
planvorming en bouwrijp maken.
GWW: Grond-, weg- en waterbouw.
Macroaftopping: de toepassing van de in artikel 6.16 Wro opgenomen regels omtrent de
maximering van de totale verhaalbare kosten.
Marktconform: in overeenstemming met de heersende economische principes en regels van de
vrije markt.
Meerjaren Prognose Grondbedrijf (MPG): jaarlijkse rapportage die de programmatische en
financiële aspecten van het grondbeleid belicht en uitgebreide en specifieke informatie bevat
over afzonderlijke grondexploitaties.
Microaftopping: de toepassing van de ministeriële regeling zoals bedoeld in artikel 6.2.6 Bro. De
micronaftopping is nog niet doorgevoerd.
Min. BZK: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Min. I&M: Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Min. VROM: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (voormalig).
NIEGG: Niet in exploitatie genomen gronden. Voor NIEGG is nog geen grondexploitatie
vastgesteld, maar de grond past wel in gedachten (verwachtingen) over gemeentelijke
bebouwingsuitbreiding. Hiervoor kan een reëel en stellig voornemen bestaan voor bebouwing in
de nabije toekomst.
NEPROM: Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen.
Nota grondbeleid: nota die de wijze vastlegt waarop een gemeente haar ruimtelijke
doelstellingen kan bereiken, met welke middelen en binnen welke randvoorwaarden.
NVB: Nederlandse Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers.
OHW: Onderhanden werk, bestaat uit bouwgrond in exploitatie en overig onderhandenwerk.
Omgevingsvergunning: een vergunning verleend op basis van de Wabo.
Paragraaf grondbeleid: paragraaf in de beleidsbegroting en de jaarrekening van de gemeente die
de beleidsvoornemens, relevante ontwikkelingen en bijbehorende financiële implicaties m.b.t.
het grondbeleid aangeeft.
Passief grondbeleid: de gemeente gebruikt publiekrechtelijke instrumenten zoals het
bestemmingsplan en de exploitatieovereenkomst om het grondgebruik te sturen. De gemeente
voert de grondexploitatie zelf niet uit, maar laat dit over aan een particuliere grondexploitant.
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PBL: Plan Bureau voor de Leefomgeving. Het PBL houdt zich bezig met strategische
beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte.
Plancapaciteit: beschikbare capaciteit voor woningbouw en bedrijven in bestemmingsplan en/of
structuurplan.
Planvoorraad: af te zetten gronden die in de programmering zitten.
Posterieure overeenkomst: een overeenkomst tussen gemeente en exploitant over
grondexploitatie, gesloten na de vaststelling van een exploitatieplan (artikel 6.24, lid 2 Wro).
PPS: Publiek Private Samenwerking. PPS is een samenwerkingsvorm tussen een overheid en een
of meer private ondernemingen.
Projectontwikkelaar: een persoon of onderneming die projecten in de bouw voorbereidt en uit
laat voeren.
Profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit: het samenstel van drie criteria die bepalen of, en
in welke evenredigheid van nut kosten voor werken, werkzaamheden en maatregelen kunnen
worden opgenomen in de exploitatieopzet (artikel 6.13, lid 6 Wro).
Reserve Grondbedrijf: reserve voor de gemeentelijke grondproductie, die gevoed wordt door
rentebijschrijvingen en winstnemingen op bouwgrondexploitaties. De hoogte van de Reserve
Grondbedrijf (ook wel: Reserve Grondexploitaties) dient gelijk te zijn aan de gewenste
weerstandscapaciteit van het Grondbedrijf minus het totaalsaldo van eventuele reserves uit positieve
verschillen tussen boek- en marktwaarde.
Residuele grondwaarde: door de commerciële waarde van een vastgoedproject te verminderen
met de bouw- en bijkomende kosten, resteert de residuele waarde van de grond.
Risicomanagement: het identificeren en kwantificeren van risico's en het vaststellen van
beheersmaatregelen. Met beheersmaatregelen worden activiteiten bedoeld waarmee de kans
van optreden of de gevolgen van risico's worden beïnvloed. Mogelijke onderdelen van
risicomanagement zijn een risicoanalyse, risicorapportage en een risicobeheersingplan. Risico
wordt vaak als volgt "gedefinieerd": Risico = kans x gevolg.
Strategisch verwervingsbeleid: de gemeente koopt, vooruitlopend op de verwachte
planvorming, gronden aan om binnen een bepaald gebied haar grondpositie en
onderhandelingspositie te versterken ten opzicht van private partijen.
VNG: Vereniging van Nederlandse Gemeenten
V.o.n.: Vrij Op Naam betekent dat de kosten van de koop voor rekening van de verkoper zijn. De
tegenhanger van ‘vrij op naam’ is ‘kosten koper’. In het laatste geval komen de kosten van een
koop voor rekening van de koper. Het gaat om kosten voor de belasting (omzet- of
overdrachtsbelasting), notaris- en kadasterkosten en eventuele andere bijkomende kosten.
Voorziening: een voorziening wordt genomen voor het opvangen van verwachte toekomstige
verliezen. Een voorziening is daarmee een risicoafdekking. De voorziening grondbedrijf is een
specifieke voorziening die wordt genomen voor het afdekken van verwachte verliezen in het
grondbedrijf.
Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Weerstandsvermogen: de financiële middelen die nodig zijn om financiële tegenvallers (=
risico’s) af te dekken. De confrontatie tussen het benodigde vermogen en het aanwezige
vermogen maakt zichtbaar in hoeverre het Grondbedrijf in staat is om de risico’s af te dekken.
Woningbouwprogramma: planning van het aantal te bouwen woningen.
Wro: Wet Ruimtelijke Ordening 2008
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