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I. Samenvatting onderzoek grondbeleid
Inleiding
De Rekenkamercommissie van de gemeente Harlingen heeft een onderzoek uitgevoerd naar het
grondbeleid in Harlingen met bijzondere aandacht voor de beheersing van de financiële risico’s
van dit beleid. Hoofdvraag van het onderzoek naar het grondbeleid is:
“of de raad goed en tijdig wordt geïnformeerd zodat hij de financiële risico’s van het grondb eleid en grondexploitaties goed kan beheersen en de besluitvorming hierover voldoet aan de
regels en eisen die hieraan worden gesteld.”
Voor de beantwoording van deze vraag moet eerst worden vastgesteld welke doelen de gemeente(raad) met het grondbeleid wil bereiken en in hoeverre die ook worden gerealiseerd.
Vervolgens moet onderzocht worden welke risico-inschatting de gemeente hierbij heeft gemaakt en of de risico’s uiteindelijk niet groter blijken te zijn of kunnen worden dan vooraf ing ecalculeerd. Dit met als doel om te leren van het verleden. Het onderzoek naar het grondbeleid
betreft de periode 2009 t/m 2011.
De 10 onderzoeksvragen zijn beantwoord met behulp van een normenkader dat richting geeft
aan de bestudering van beleidsdocumenten en raadverslagen en interviews met de wethouder
grondzaken, de senior beleidsmedewerker vastgoed en een groepsgesprek met raadsleden.
Op basis van hiervan zijn de conclusies en aanbevelingen geformuleerd.

Doelstellingen, doeltreffendheid en doelmatigheid van het grondbeleid
1. Wat zijn de doelstellingen van het grondbeleid? Hoe, met welke instrumenten en welke aanpak probeert de gemeente die doelstellin gen te realiseren?
De doelstellingen voor het grondbeleid van Harlingen zijn: “Het op tijd voldoende grond beschikbaar hebben voor het realiseren van onder andere de functies wonen, werken en voorzi eningen met een optimaal exploitatieresultaat en waarborging van de noodzakelijke publieke
kwaliteit.”
Voor het bereiken van deze doeleinden heeft de gemeente gekozen voor semi-actief grondbeleid in plaats van actief grondbeleid, mede omdat dit minder financiële risico’s met zich mee
brengt en toch grote sturing mogelijk maakt. De uitvoering laat (nog) een mix aan vormen van
grondexploitatie zien. Er zijn drie grondexploitatie projecten met gemeentelijke betrokkenheid:
Oostpoort II met actief grondbeleid (tot 2012), Westergo met PPS en Ludinga met semi-actief
grondbeleid. De gemeente heeft daarnaast grondposities met een totaal oppervlak van 26 ha.
Daarvan is in 2009 16 ha verworven voor het semi -actieve grondbeleid. Particuliere grondexploitatie is er nauwelijks, behalve door de corporatie bij stedelijke vernieuwing (Plan Zuid).
2. Wat is de doeltreffendheid van het grondbeleid?
De doeleinden zijn onvoldoende SMART geformuleerd voor het meten van de doeltreffendheid.
Het doel ‘tijdig beschikbaarheid van bouwgrond’ is, gezien het ruime aanbod van bouwgrond in
de periode 2009-2011 bereikt. Maar vanwege de recessie vanaf 2008 en de grote grondve rwervingen in 2009 is het doel wellicht voorbij geschoten.
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3. Wat is de doelmatigheid van het grondbeleid?
De financiële doelmatigheid van het grondbeleid heeft zich mede door de recessie en de grote
grondverwervingen in 2009 zeer ongunstig ontwikkeld: van een kleine winst in 2008 en 2010
naar een fors tekort van €11,5 mln. in 2011. In 2011 heeft de gemeente met name vanwege de
vroegtijdige grondverwervingen in 2009 forse afboekingen moeten doen.

Financiële risicobeheersing
4. Wat is het beleid om de financiële risico’s van het grondbeleid en grondexploitaties te b eheersen: welke doelen stelt de gemeente zich hierbij en ho e worden die doelen nagestreefd?
Er is een beperkt gemeentelijk beleidskader voor risicomanagement van het grondbeleid. Belangrijk is dat grondexploitaties minimaal één keer per jaar moeten worden herzien (conform
het BBV). Ook zijn er spelregels voor het verwerven van strategische gronden. Tot 2012 was er
een Risicoreserve grondexploitatie met een rekenregel om de benodigde risicoreserve voor
lopende grondexploitaties te bepalen.
Het beleid voor risicobeheersing is gefragmenteerd. Er zijn geen specifieke doelen voor geformuleerd. Er wordt niet stelselmatig een overzicht bijgehouden van de financiële risico’s. Ook is
niet duidelijk hoe risico’s in beeld worden gebracht en met welke methoden en in welke mate
vastgestelde risico’s worden gekwantificeerd. Er worden geen beheersmaatregelen per risico
geformuleerd. En het effect van de maatregelen wordt niet gemonitord.
5. Hoe gaat de gemeente om met het risicomanagement?
De gestelde regels worden gevolgd als deze van toepassing zijn. Er waren maar twee (semi -)
actieve gemeentelijke grondexploitaties (Ludinga en Oostpoort II). Deze (gemeentelijke) grondexploitaties zijn minimaal sluitend of hebben een aangegeven verliesdekking (voorziening).
Marktconforme grondprijzen worden in rekening gebracht. Jaarlijks worden grondexploitaties
herzien bij het samenstellen van de jaarrekening. Er is geen tussentijdse winstneming gedaan.
Er was tot 2012 een Risicoreserve grondexploitaties, waarvan de omvang volgens voorgeschreven methode is bepaald.

Ad hoc is er in 2011 ingegrepen om grote onvoorziene financiële risico’s als gevolg van gron dverwerving uit 2009 en de crisis in vastgoedmarkten op te vangen (zie hieronder).
6. In hoeverre maakt de gemeente gebruik van de ervaringen uit eerder beleid of eerdere
grondexploitaties of uit externe bronnen om het risicomanagement te verbeteren en waarin
komt dit leereffect tot uitdrukking?
Naar aanleiding van de grondaankopen in 2009 is het beleid hiervoor in 2010 en 2011 aang escherpt. Er is geleerd van eigen ervaringen. De grondverwervi ng is meer ingekaderd, waarbij de
risicoanalyse, een grondexploitatieverkenning en taxatie van grondwaarde zijn verankerd.
7. Hoe hebben de boekwaarden en de financiële risico’s zich ontwikkeld, dit mede in het licht
van de financieel-economische ontwikkelingen sinds 2008? Welke financiële risico’s loopt de
gemeente nu en op middellange termijn per grondexploitatie en met het totale grondbeleid?
De boekwaarde van het grondbeleid van Harlingen (exclusief Westergo CV vanwege het ontbreken van de gegevens) is in meeste jaren rond de €5 mln. Door de grondverwervingen van 2009
die begin 2011 in de boeken verschijnen, verdriedubbelt de boekwaarde tot €15,6 mln. Eind
2011 vindt er een afboeking plaats van € 9 mln. op deze grondposities en van €2,5 mln. op de
lopende exploitatie Oostpoort II (wat leidt tot een negatief resultaat van €11,5 mln. over 2011).
Door deze afboekingen neemt de boekwaarde eind 2011 weer af tot ruim €4 mln. Deze boekwaarde heeft hoofdzakelijk betrekking op de enige nog lopende grondexploitatie Ludinga.
De risico’s van het grondbeleid zijn met deze lage boekwaard e en vanaf 2012 met rentekostenvergoeding door de private ontwikkelaar vrij gering, temeer daar de gemeente voor grondexploitatie Ludinga een winst verwacht van ruim €2 mln. zonde r risico’s.
Op basis van deze winstverwachting en de afboeking bij de grondposities en Oostpoort II heeft
de gemeente besloten om de Risicoreserve grondexploitatie met ingang van 2012 te beëind igen. Risico’s van grondbeleid worden vanaf 2012 meegenomen bij de bepaling van de benodigde algemene reserve. De grote afboekingen van 2011 zijn gefinancierd vanuit vrijval van b epaalde reserves en voorzieningen. Bij het houden van grondposities werden tot voor kort, ook
in andere gemeenten, weinig risico’s gezien . Overigens is de vraag of de gronden met boekwaarde ‘nul’ Euro niet zijn ondergewaardeerd.
Het perspectief van het grondbeleid is echter niet geheel zonder verdere financiële risico’s. Bij
Westergo CV is ondanks een extra gemeentelijke bijdrage van €1 mln. in 2011 nog sprake van
resterende grondexploitatierisico’s (nog veel jaren van gronduitgifte en mogelijk a fwaardering
van de gronden). Ook Ludinga kent risico’s (zoals mogelijk lagere grondopbrengste n) die weliswaar nu bij de marktpartij liggen, maar mogelijk bij de gemeente terug kunnen komen. Bij
grondposities (NIEGG) zijn er nog jaarlijkse rentelasten en kunnen er nog (netto) kosten voor de
gemeente ontstaan als gevolg van tijdelijk beheer en mogelijk toekomstige bestemmingen.
Anderzijds kunnen er op langere termijn ook positieve financiële gevolgen zijn bij commerciële
gronduitgifte. Onduidelijk is nog wat mogelijke financiële risico’s zijn bij locaties van stedelijke
vernieuwing door de corporatie, waarvoor de gemeente overigens bestemmingsreserves heeft.

Informatievoorziening aan de raad
8. Aan welke wettelijke regels moeten de informatievoorziening aan de raad en de besluitvo rming over aankopen van onroerend goed, het grondbeleid en -exploitaties c.a. voldoen?
Voor sturing en controle van het grondbeleid door de gemeenteraad is een goede informatievoorziening noodzakelijk. Hiervoor heeft de rijksoverheid regels gesteld. Zo bevat de Gemeen-
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tewet regels voor de aan- en verkopen van grond en ander vastgoed en het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) regels voor het grondbeleid en de verantwoording van grondexploitaties, ook bij Publiek-Private-Samenwerking (PPS). In het gemeentelijk beleid (de Financiële
Verordening en de Nota Grondbeleid) zijn enkele aanvullende regels vastgelegd, zoals de (jaarlijkse herziening van) grondexploitaties en drie maal per jaar een rapportage over de uitputting
van investeringskredieten groter dan €250.000. Voor sturing en controle zijn er verder de gebruikelijke momenten in de planning- en controle cyclus.
9. In hoeverre is dit juist, duidelijk en volledig vastgel egd in het gemeentelijke beleid c.q. procedures en in hoeverre komt dit overeen met wat hierover idealiter wenselijk/gebruikelijk is?
De betrokken regelgeving is niet volledig vastgelegd in het gemeentelijk beleid (Financiële verordening en Nota Grondbeleid). Dit is bij veel gemeenten ook niet gebruikelijk. Er wordt vero ndersteld dat de regels uit de Gemeentewet en het BBV bekend zijn en in acht worden genomen.
Bij sommige gemeenten waren BBV-regels voor grondbeleid in de Financiële Verordening overgenomen, maar die zijn er voor de vereenvoudiging weer uitgehaald. De raad van Harlingen
heeft voor grondverwerving en PPS wel aanvullende eisen gesteld aangaande informatie (risicoanalyse, grondexploitatieverkenning) en het proces. Bij de uitvoering van het grondbeleid
van Harlingen liggen de beslismomenten voor de raad bij de begroting, de jaarrekening en de
budgetverlening.
10. In hoeverre voldoet de feitelijke informatievoorziening aan de hier bedoelde regels c.q.
eisen? In hoeverre voldoet het feitelijke besluitvormingsproces aan deze regels c.q. eisen?
Voldoet het uitgevoerde grondbeleid aan de eisen van rechtmatigheid?
De regels voor de informatievoorziening aan de raad en de besluitvorming over aankopen van
onroerend goed, grondbeleid en -exploitaties zijn duidelijk.
In de praktijk wordt aan deze regels en eisen op het gebied van financieel risicomanagement
voor de Paragraaf Grondbeleid in de Begroting en Jaarstukken niet volledig voldaan. De raad
wordt daardoor bij het financieel risicomanagement onvoldoende in staat gesteld om zijn kaderstellende/sturende en controlerende taken bij het grondbeleid naar behoren te vervullen.
Het voornaamste hiaat in 2009-2011 betrof onvoldoende informatie over de risico’s van het
grondbeleid in het algemeen, over de grondverwervingen en over de PPS-grondexploitatie Westergo CV.
Voor Westergo CV geldt overigens dat niet alleen het college maar ook de raad geen zichtbare
actie heeft ondernomen naar aanleiding van de aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek
uit 2010 om de informatievoorziening te verbeteren.
Voor de grondverwervingen zijn de grootste risico’s weliswaar weggenomen met de afboeking
van de grondwaarden, maar er is geen informatie over de kosten en baten van tijdelijk beheer
en van mogelijk definitieve bestemmingen (‘meerjaren prognose grondbeleid’). Door de keuze
voor afboeken in plaats van het vormen van een voorziening is de kans groot dat het totaalbeeld van de kosten en opbrengsten en daarmee van de doelmatigheid van het grondverwervingsbeleid onzuiver wordt.
Voor een compleet beeld van het grondbeleid in de Paragraaf Grondbeleid ontbreekt ten slotte
informatie over de erfpachtgronden, de drie reserves voor plangebonden bovenwijkse voorzi eningen, particuliere grondexploitaties en die van de corporatie in relatie tot de reserve stedeli jke vernieuwing.

II. Hoofdconclusies en aanbevelingen
Doel van dit Rekenkameronderzoek is om te leren van het verleden.
Met het oog hierop zijn met name de volgende drie hoofdconclusies van
belang:
a.

Het beleid voor risicobeheersing is gefragmenteerd. Er zijn geen specifieke doelen voor
geformuleerd. Er wordt niet stelselmatig een overzicht bijgehouden van de financiële
risico’s. Ook is niet duidelijk hoe risico’s in beeld worden gebrac ht en met welke methoden en in welke mate vastgestelde risico’s worden gekwantificeerd. Er worden geen
beheersmaatregelen per risico geformuleerd. Het effect van maatregelen wordt niet
gemonitord.

b. Weliswaar zijn door de grote afboekingen in 2012 de risico’s van het grondbeleid inmiddels vrij gering. Maar het perspectief van het grondbeleid is ni et geheel zonder
verdere financiële risico’s. Bij Westergo CV is ondanks een extra gemeentelijke bijdrage
van €1 mln. in 2011 nog sprake van resterende grondexploitatierisico’s (i.c. nog veel j aren van gronduitgifte en mogelijk een afwaardering van de gronden). Ook Ludinga kent
risico’s (zoals mogelijk lagere grondopbrengsten) die weliswaar nu bij de marktpartij
liggen, maar mogelijk bij de gemeente terug kunnen komen.
c.

De regels voor de informatievoorziening aan de raad en de besluitvorming over aank open van onroerend goed, grondbeleid en -exploitaties zijn duidelijk. Maar in de praktijk
wordt in het kader van de Paragraaf Grondbeleid (in de Programmabegroting en –
rekening) niet volledig voldaan aan de regels voor en eisen aan het financieel risicom anagement. Hierdoor wordt de raad onvoldoende in staat gesteld om zijn kaderstelle nde/sturende en controlerende taken bij het (financieel risicomanagement van het)
grondbeleid naar behoren te vervullen. Zo was er in de periode 2009 -2011 met name
sprake van onvoldoende informatie over de risico’s van het grondbeleid in het alg emeen, alsook over de grondverwervingen en de PPS-grondexploitatie Westergo CV.

Dit leidt tot de volgende aanbevelingen om (de transparantie van) het
risicomanagement van het grondbeleid te verbeteren en de
kaderstelling/sturing en controle door de raad hierbij te versterken.

1. Verbeter de financiële risicobeheersing en maak deze transparant:
a) Ontwikkel een systematisch risicomanagement om de financiële risico’s van het
grondbeleid in beeld te krijgen en te houden.
Werk dit specifiek uit voor de lopende grondexploitaties van (semi) -actief grondbeleid
(zoals Ludinga), voor de PPS-grondexploitatie Westergo CV, voor private
grondexploitaties (met name de stedelijke vernieuwingslocaties van de corporatie) en
voor de grondposities.
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b) Geef beter inzicht in de financiële perspectieven van het grondbeleid in relatie tot de
risicobeheersing.
Maak hiertoe jaarlijks een financiële meerjarenprognose van het grondbeleid (in de
Paragraaf Grondbeleid). Doe dit op basis van een grondexploitatieverkenning voor
grondposities, de eventuele gemeentelijke kosten voor private grondexploitaties en de
jaarlijkse herzieningen van de lopende grondexploitaties (ook van Westergo CV).
c)

Besteed hierbij specifieke aandacht aan de grondposities:
- werk beleid uit voor tijdelijk beheer van grondposities met inbegrip van een
financiële doorrekening;
- verken jaarlijks de mogelijkheden voor toekomstige functies met een bijbehorende
grondexploitatieverkenning;
- ga voor de grondposities met een boekwaarde ‘nul’ Euro na of deze niet hoger
moeten worden gewaardeerd;
- tref bij de waardering van grondposities zonodig een voorziening in plaats van een
afboeking zodat het (meerjarig) financieel beeld van de grondpositie transparan t blijft.

2. Verbeter de informatievoorziening aan de raad:
a) Verbeter conform de BBV-eisen in de Paragraaf Grondbeleid de informatie over de
risico’s van het grondbeleid, met name ook die van Westergo CV. Betrek hierbij ook de
aanvullende eisen die de raad in 2010 heeft gesteld voor deze PPS-grondexploitatie.
b) Maak de informatie over het grondbeleid in de Paragraaf Grondbeleid compleet door
hierin ook voldoende informatie op te nemen over:
- erfpachtgronden
- particuliere grondexploitaties (met mogelijk gemeentelijke kosten)
- reserves die voor het grondbeleid zijn ingesteld of hiermee een relatie hebben (zoals
de reserve Stedelijke Vernieuwing)
- de eerder gedane afboekingen op grondposities.

III. Bestuurlijke reactie college van B&W
RIGO Research en Advies BV
RIGO Research en Advies BV
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IV. Nawoord Rekenkamercommissie
De Rekenkamercommissie heeft voor de uitvoering en voltooiing van dit onderzoek alle
medewerking gekregen van de gemeente Harlingen. De commissie wil hiervoor haar
waardering en dank uitspreken.
Het college schrijft in zijn bestuurlijke reactie van 8 april 2013, dat het de conclusies uit
het rapport over het grondbeleid volledig onderschrijft.
Om te leren van deze conclusies heeft de Rekenkamercommissie aanbevelingen geformuleerd.
In zijn reactie schrijft het college deze aanbevelingen grotendeels over te nemen. In dit
verband geeft het college aan dat er al verschillende verbeterstappen zijn gezet, zoals
de aanscherping van het beleid om grondposities te verwerven en daarmee de risico’s
te beperken. Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden geeft het college aan
hoe het bezig is om verdere verbeteringen door te voeren.
De Rekenkamercommissie stelt daarom vast, dat er een goede basis is om het risicomanagement van het grondbeleid én de informatievoorziening hierover aan de raad te
verbeteren. Om dit optimaal tot z’n recht te laten komen, is het noodzakelijk om de diverse verbeteringen vanaf nu consequent door te voeren. Met name door in de Paragraaf grondbeleid (van de Programmabegroting en -rekening) structureel volledige én
transparante informatie op te nemen over het grondbeleid en de mogelijke risico’s hiervan. De Rekenkamercommissie hoopt dat de raad van Harlingen met dit onderzoek
zijn kaderstellende en controlerende rol hierbij verder kan versterken.

Rekenkamercommissie van de gemeente Harlingen:
 mr. F.A.J.M. van Beek MSM (voorzitter)
 drs. W. de Boer (lid)
 ir. A. Hoekstra (lid)
Secretaris van de commissie: drs. G. Helder (griffier gemeente Harlingen)

.nl

1

Hoofdstuk 1
Kader en vragen onderzoek grondbeleid
1.1

Kader en hoofdvraag

De Rekenkamercommissie Harlingen wil een onderzoek in stellen naar het grondbeleid in Ha rlingen met bijzondere aandacht voor de beheersing van de financiële risico’s van dit beleid.
De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar de rechtmatigheid/transparantie, doeltreffen dheid en doelmatigheid van het gemeentelijk beleid om de controlerende en kaderstellende rol
van de raad te versterken.

Redenen voor het onderzoek grondbeleid








Het betreft een groot maatschappelijk en financieel belang.
Risico’s van grondexploitaties en verworven grondposities kunnen een aanzienlijke gevo l1
gen hebben voor de gemeentefinanciën.
Vastgoedmarkten zijn de laatste jaren aanzienlijk verslechterd en de financiële risico’s n avenant toegenomen;
Het gaat om complexe materie voor de raad, het college en de ambtelijke dienst.
In het onderzoek ‘Bestuurskracht van Harlingen’ zijn zorgen geuit over risico’s van gron dexploitaties.

Het onderzoek beoogt een objectieve beoordeling van de rechtmatigheid/transparantie, doe ltreffendheid en doelmatigheid van het grondbeleid en de beheersing van de financiële risico’s
hiervan in het bijzonder.
Hoofdvraag van het onderzoek naar het grondbeleid is:
“of de raad goed en tijdig wordt geïnformeerd zodat hij de financiële risico’s van het grondb eleid en grondexploitaties goed kan beheersen en de besluitvorming hierover voldoet aan de
regels en eisen die hieraan worden gesteld.”
Voor de beantwoording van deze vraag zal eerst moeten worden vastgesteld welke doelen de
gemeente(raad) met het grondbeleid wil bereiken en in hoeverre die ook worden gerealiseerd.
Vervolgens moet onderzocht worden welke risico -inschatting de gemeente hierbij heeft gemaakt en of de risico’s uiteindelijk niet groter blijken te zijn of kunnen worden dan vooraf ing ecalculeerd. Dit geheel met als doel om te leren van het verleden.
Het onderzoek naar het grondbeleid betreft de periode 2009 t/m 2011. De situatie beg in 2009
is het vertrekpunt, zodat alleen de handelingen en ontwikkelingen die zich sindsdien hebben
voorgedaan in beschouwing worden genomen.
De Rekenkamercommissie Harlingen heeft RIGO Research en Advies gevraagd voor dit onderzoek het feitenonderzoek uit te voeren.

1

Onder het (actieve) grondbeleid wordt mede verstaan de grondexploitaties, de nog niet in exploitatie genomen
gronden (NIEGG) en het tijdelijk beheer van deze gronden. Aan de genomen grondposities kunnen grote geldelijke
risico’s verbonden zijn. Dat blijkt ook uit de jaarrekening 2011 van Harlingen waarin forse afboeking op grondpos ities heeft plaatsgevonden.
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1.2

Nadere onderzoeksvragen

De hoofdvraag - In hoeverre wordt de raad in staat gesteld om de financiële risico’s van het
grondbeleid en grondexploitaties voldoende te beheersen? - is door de Rekenkamercommissie
in de volgende deelvragen uitgewerkt:
1. Doelstellingen, doeltreffendheid en doelmatigheid
a. Wat zijn de doelstellingen van het grondbeleid?
b. Hoe, met welke instrumenten en welke aanpak probeert de gemeente die doelstelli ngen te realiseren?
c. Wat zijn hiervan de resultaten?
d. Welke conclusies zijn hieruit trekken over de doeltreffendheid en doelmatigheid van
het gevoerde grondbeleid?
2. Functioneren van de financiële risicobeheersing
e. Wat is het beleid om de financiële risico’s van het grondbeleid en grondexploitaties te
beheersen: welke doelen stelt de gemeente zich hierbij en hoe worden die doelen n agestreefd?
f. Hoe hebben de boekwaarden en de financiële risico’s zich in ontwikkeld, dit mede in
het licht van de financieel-economische ontwikkelingen sinds 2008? Welke financiële
risico’s loopt de gemeente nu en op middellange termijn per grondexploitatie en met
het totale grondbeleid?
g. Hoe gaat de gemeente om met het risicomanagement?
h. In hoeverre maakt de gemeente gebruik van de ervaringen uit eerder beleid of eerdere
grondexploitaties of uit externe bronnen om het risicomanagement te verbeteren en
waarin komt dit leereffect tot uitdrukking?
3. Rechtmatigheid/informatievoorziening raad voor sturing & controle
i. Aan welke wettelijke regels c.q. eisen moeten de informatievoorziening aan de raad en
de besluitvorming over aankopen van onroerend goed, het grondbeleid en -exploitaties
c.a. voldoen?
j. In hoeverre is dit juist, duidelijk en volledig vastgelegd in het gemeentelijke beleid c.q.
procedures en in hoeverre komt dit overeen met wat hierover idealiter wenselijk/gebruikelijk is?
k. In hoeverre voldoet de feitelijke informatievoorziening aan de hier bedoelde regels c.q.
eisen?
l. In hoeverre voldoet het feitelijke besluitvormingsproces aan deze regels c.q. eisen?
m. Voldoet het uitgevoerde grondbeleid aan de eisen van rechtmatigheid?

1.3

Analyse documenten grondbeleid en interviews

De nadere onderzoeksvragen zijn beantwoord met behulp van een uitgewerkt normenkader dat
richting geeft aan de bestudering van beleidsdocumenten en raadverslagen en interviews met
de wethouder grondzaken, de senior beleidsmedewerker vastgoed, en een groepsgesprek met
raadsleden. Op basis van dit feitenonderzoek zijn de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek geformuleerd. In bijlage 1 is het normenkader opgenomen waaruit delen zijn gebruikt.
In bijlage 2 zijn de gespreksthema’s voor de interviews vermeld. De informatie uit de interviews
is anoniem in de rapportage verwerkt.
Documenten grondbeleid voor de gemeenteraad
Voor de dossierstudie van het grondbeleid van Harlingen is gebruik gemaakt van een ‘referentiemodel grondbeleid’. Dit model geeft aan welke documenten over grondbeleid en gronde x-
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ploitatie de gemeenteraad normaal gesproken krijgt. De beschikbare documenten op strategisch en tactisch niveau zijn in het onderzoek bestudeerd. Voor controle en aanvulling zijn
interviews gehouden met de wethouder grondzaken, de senior beleidsmedewerker vastgoed,
en een groepsgesprek met raadsleden. In het onderzoek zijn geen nadere casestudies uitgevoerd naar afzonderlijke grondexploitaties of strategische grondverwervingen.
Referentiemodel informatievoorziening grondbeleid en documenten Harlingen voor gemeenteraad
Gemeenteraad
College B&W
Strategisch niveau
 Structuurvisie (Houtkoolschets 2008)


Woonplan (2004)



Nota Grondbeleid (2010) + aanvulling Notitie
Spaansen-terrein (2011)



Financiële verordening (2008)



Nota reserves en voorzieningen (2007, 2011)



Nota verbonden partijen (in ontwikkeling)#



Nota risicomanagement#



Meerjaren Ontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing (2010)

Tactisch niveau




Programmabegroting / jaarrekening / voor-



Productbegroting

jaarsnota / najaarsnota



Maraps

Nota bovenwijkse voorzieningen



Managementletter



Meerjarenprognose ‘grondbedrijf’



Nota grondprijzen (Notitie
snippergroen)



Normering planvoorbereidingskosten

Operationeel niveau



Startnotitie /grondexploitatieverkenning



Grondexploitatiebegroting



Actualisering grondexploitatie



Afsluiting / evaluatie grondexploitatie



Beslisdocumenten projectmatig werken (2010)

# Het beleid hiervoor is in Harlingen opgenomen in de paragraaf Verbonden Partijen of Weerstandsvermogen van
begroting en jaarrekening

De gemeenteraad van Harlingen beschikt over de meeste kaderstellende documenten die g emeenteraden doorgaans krijgen. Enkele beleidsonderwerpen komen alleen in de Programm abegroting en Jaarrekening aan de orde in de betreffende paragraaf : Verbonden Partijen en voor
risicomanagement de paragraaf Weerstandsvermogen. Voor de verbonden partijen is een aparte nota in voorbereiding.
Documenten die niet aanwezig zijn
Het college beschikt niet over een jaarlijkse Meerjarenprognose ‘grondbedrijf’ voor het financiële aspecten van het grondbeleid. Deze is ook niet opgenomen in de Paragraaf Grondbeleid
van de Programmabegroting en Jaarrekening. Daardoor ontbreekt een deel van het perspec tief
voor het grondbeleid: een indicatie van verwachte grondexploitatieresultaten van grondpos ities die nog in exploitatie moeten worden genomen.
Een beleidsnormering voor de kosten van planontwikkeling en toezicht op de uitvoering (kosten
V&T) van grondexploitaties ontbreekt. Dat maakt de kosten voor planontwikkeling die de g emeente maakt minder beheersbaar en ook weinig transparant.
In de Nota Grondbeleid 2010 wordt aangekondigd dat er een fonds bovenwijkse voorzieningen
komt (en een daarvoor benodigde ruimtelijke structuurvisie) voor bovenplanse kostenvereve-
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ning voor alle ontwikkellocaties. Een notitie over bovenwijkse voorzieningen is niet verschenen.
Het maken van de structuurvisie is onder invloed van de recessie en beperkte groeiperspecti even komen te stagneren. Er zijn geen nieuwe bovenwijkse voorzieningen nodig. Er is daarom
ook geen noodzaak voor een notitie over nieuwe bovenwijkse voorzieningen waarvan de ko sten via grondexploitaties moeten worden verhaald. Bij enkele pr ojecten is er sprake van locatiegebonden bovenwijkse voorzieningen. Daarvoor is een aparte reserve ingesteld. Dit betreft
2
de Reserve bovenwijkse voorzieningen Bynia State (€69.000) , Wynaldum (€67.000) en Ludinga
(€591.000).

Aandachtspunten bij enkele beleidsdocumenten
In de Financiële Verordening van 29 april 2008 van de gemeente Harlingen zijn enkele regels
opgenomen die van belang zijn voor het grondbeleid. Het college biedt volgens de verordening
eens in de vier jaar een Nota Reserves en Voorzieningen aan de raad aan. Dit is in 2007 en 2011
gebeurd. Deze nota dient volgens de verordening onder meer de vorming en besteding van
voorzieningen en (investerings)bestemmingsreserve te behandelen (artikel 7).
Het college biedt volgens de verordening eens in de vier jaar een nota met kaders aan voor de
prijzen voor verhuur en verkoop van onroerende goederen, in het bijzonder voor uitg ifte van
gronden en erfpachtcanons (artikel 9). Hierin is voor de gronduitgifte voorzien met de Nota
Grondbeleid van 7 april 2010.
De uitgangspunten voor het grondprijsbeleid (zoals marktconforme prijzen en de comparatieve
en de residuele methode) staan vermeld in de Nota Grondbeleid. Het grondprijsbeleid voor
bouwkavels is voor de gemeente niet relevant gezien het gevoerde beleid van doorverkoop van
grondposities (semi-actief grondbeleid, zie verder paragraaf 2.3). Een jaarlijks e Nota Grondprijzen is daarvoor dus ook niet nodig. Er is een Notitie Snippergrond/groenstroken. De grondprijzen voor de verkoop van snippergroen worden afgeleid van WOZ waarden naar sectoren van de
3
gemeente. Jaarlijks worden de prijzen geïndexeerd. Gronduitgifte in eigendom is het uitgangpunt. Gronduitgifte in erfpacht is mogelijk, maar wordt weinig toegepast. Alleen als bijvoo rbeeld een ondernemer dit wenst bij gronduitgifte op een bedrijventerrein. Het grondprijsbeleid
krijgt echter concrete beleidsregels in relatie tot woningbouw door de corporatie De Bouwvereniging. Daarvoor is een nieuwe uitgewerkte versie van de Nota grondbeleid 2010 aangekon4
digd.
De Financiële Verordening (2008) geeft overigens niet aan dat de Nota Grondbeleid eens in de
vier jaar moet worden herzien. Nieuwe kaders voor het grondbeleid en beleidsaanvullingen
kunnen in de Paragraaf Grondbeleid worden opgenomen of in een andere nota. Dat laatste is
gebeurd aangaande regels voor grondverwerving door gemeente in ee n beleidsnotitie over het
Spaansen-terrein genaamd ‘Analyse en beantwoording raadsvragen aankoop Spaansen -terrein’
van november 2011 (in het vervolg ‘Notitie Spaansen-terrein’ genoemd). In de Notitie Spaansen-terrein is ook beleid geformuleerd over de toepassing van de Grondexploitatiewet bij priv ate grondexploitatie (particuliere partijen realiseren dan het bestemmingsplan onder gemeent elijke voorwaarden).

1.4

Opbouw rapportage

In het rapport wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de doelstellingen, de doeltreffendheid en de
doelmatigheid van het grondbeleid.
2
3
4

Jaarstukken 2011 (blz. 104).
Het beleid uit de Notitie Snippergroen is samengevat in de Nota Grondbeleid (blz. 23 -24).
Gemeente Harlingen en De Bouwvereniging, Prestatieafspraken 2011 -2015, 2011 (blz. 5).
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Het functioneren van de financiële risicobeheersing staat in hoofdstuk 4 centraal.
In hoofdstuk 4 wordt de informatievoorziening aan de raad onderzocht.
Elk hoofdstuk begint met een paragraaf over het normkader. Daarna volgen de feiten en tot slot
een paragraaf met conclusies.
De conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen in de samenvatting aan het begin van dit ra pport.
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Hoofdstuk 2
Doeleinden, doeltreffendheid en doelmatigheid
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de eerste groep deelvragen over het grondbeleid van de
gemeente Harlingen in 2009-2011. Eerst wordt het normenkader voor die vragen beschreven
(paragraaf 2.1). Daarna volgt de toetsing van de praktijk: de doeleinden en instrumenten (paragraaf 2.1 en 2.2), doeltreffendheid (paragraaf 2.4) en doelmatigheid (paragraaf 2.5). Daarna
volgen samenvattende conclusies (paragraaf 2.6).

2.1

Normen voor doeltreffendheid en doelmatigheid

Doelen, instrumenten en doeltreffendheid
De volgende vragen en normen worden gehanteerd voor de toetsing in de praktijk.


Wat zijn de doelstellingen van het grondbeleid?

Wanneer zich mogelijke dilemma’s tussen verschillende doeleinden voordoen geeft de gemee nte aan op welke wijze een zorgvuldige afweging tussen verschillende belangen wordt gemaakt.
Dit is een deskundigennorm en een geaccepteerd e maatstaf in gemeentelijk beleid.


Hoe, met welke instrumenten en welke aanpak probeert de gemeente die doelstelli ngen te realiseren?

De keuze voor de vorm van het grondbeleid en de bijbehorende instrumenten wordt onde rbouwd vanuit de doelen. Daarbij is er een consistente instrumentele uitwerking van de gekozen
vorm van grondbeleid.


Zijn de doeleinden voor het grondbeleid SMART geformuleerd?

Er wordt gecontroleerd of de doeleinden specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdg ebonden zijn geformuleerd.


Doelen bereikt?

De gestelde doelen worden over het algemeen gehaald binnen de afgesproken financiële k aders (zoals planrealisatie, winst in relatie tot investeringen, beheersing van de plan - en rentekosten e.d.). Er wordt gecontroleerd of het doelbereik jaarlijks wordt gemeten. Indicatoren
voor het doelbereik zijn afhankelijk van de gekozen doelen. Bij het niet bereiken van de doe lstellingen wordt bijgestuurd.
Doelmatigheid
Doelmatigheid van het grondbeleid is lastig te meten. Er kan een relatie worden gelegd tussen
de in een jaar bereikte resultaten en de kosten die de gemeente er voor heeft gemaakt, zoals
de apparaatskosten van het grondbeleid in een ja ar. Enkele indicatoren voor de doelmatigheid
zijn:


Winst in relatie tot investeringen



Beheersing kosten V&T en rente.
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2.2

Doeleinden en instrumenten van het grondbeleid

Doel van het grondbeleid
Vóór 2010 was het grondbeleid van de gemeente nog niet in een Nota vastgelegd. Met de Nota
Grondbeleid 2010 is dat gebeurd. Voor dat de Nota Grondbeleid in 2010 verscheen werd het
grondbeleid (doelstellingen en uitvoering, alsmede de financiële gegevens van het grondbeleid)
in de Paragraaf Grondbeleid beschreven. Dit was ook in lijn met de vereisten van het BBV (art i5
kel 16).
De Nota Grondbeleid van de gemeente Harlingen geeft het belang van het grondbeleid aan.
“Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van programma’s
zoals ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, verkeer en vervoer, cultuur, sport en rec reatie en
de economische structuur. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De
resultaten op grondexploitaties en de financiële risico’s zijn van belang voor de algemene fina nciële positie van de gemeente. De haalbaarheid en economisch e uitvoerbaarheid van ruimtelijke
plannen zijn in hoge mate afhankelijk van de effectiviteit van het gemeentelijk grondbeleid.
De effectiviteit van het grondbeleid heeft betrekking op de grondverwerving, de aanleg van
voorzieningen van openbaar nut (infrastructurele werken), beplanting, de uitgifte van gronden,
het beheer en op het verhaal van kosten van de aanleg van de eerder genoemde voorzieningen
van openbaar nut. Grondbeleid in Harlingen is effectief als voor alle genoemde deelterreinen
6
een samenhangend beleid wordt gevoerd.“
Het grondbeleid wordt door de gemeente Harlingen gezien als een randvoorwaarde en instrument voor het ruimtelijk beleid (publiek doel, ook voor doeleinden van volkshuisvesting en
andere beleidsterreinen). Het grondbeleid geeft aan op welke wijze de instrumenten (middelen) ingezet zullen worden voor de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Het is daarmee ook
een afwegingskader voor deelbelangen, zoals volkshuisvesting, welzijn, verkeer, natuur en economie.
De gemeentelijke hoofddoelstelling voor het grondbeleid is:
“Het op tijd voldoende grond beschikbaar hebben voor het realiseren van onder andere de fun cties wonen, werken en voorzieningen met een optimaal exploitatieresultaat en waarborging van
de noodzakelijke publieke kwaliteit.”
Met name de gemeente structuurvisie (‘Stadsvisie’) en de woonvisie (het ‘Woon plan’) geven
7
de kaders voor projecten waar het grondbeleid voor de uitvoering moet zorgen.

Instrumenten
Voor het bereiken van doeleinden zijn in beginsel drie hoofdvormen van grondbeleid mogelijk.
Het verschil betreft welke partij de regie voert over de grondexploitatie (gemeente, particulier
of een samenwerkingsverband tussen beide, PPS) en daarmee het financiële risico van grondexploitatie loopt. Elke vorm heeft zijn eigen instrumenten. Dit staat uitvoerig beschreven in de
Nota Grondbeleid (blz. 15-17) en kort in onderstaand kader, mede voor de rol van de raad .

5

6
7

Zie bijvoorbeeld de Jaarstukken 2008, blz. 48-50. Er is alleen niet voldaan aan de vereiste prognose van
het verwachte financiële resultaat van een PPS-grondexploitatie (Westergo), zie verder paragraaf 3.2 en
paragraaf 4.1.
Nota Grondbeleid 2010 (blz. 7-8). Paragraaf grondbeleid, bijvoorbeeld in: Jaarstukken 2011 (blz. 82).
Stadsvisie deel 1: Houtskoolschets Harlingen koerst naar 2025, 2008; Actualisering 2004 Woonplan
Harlingen, 2004.
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Bij actief grondbeleid (gemeente verwerft grond, maakt bouwrijp en bepaalt de grondprijs en uitgifte)
is de sturing en controle door de raad maximaal. Dit betreft verder de vaststelling van de grondexplo itatierekening en de herzieningen ervan, alsmede ad hoc bijsturing als kredieten worden overschreden.
Voordeel is ook dat de financiële baten voor de gemeente zijn, maar ook de risico’s, waaronder financieel verlies.
Bij passief grondbeleid berust het grondeigendom en de grondexploitatie in beginsel bij de marktpa rtij(en). De raad heeft bij private grondexploitatie minder invloed en in beginsel heeft de gemeente
geen financieel risico en winst (wel bij kostenverhaal). Kaders worden duidelijk gesteld met het b estemmingsplan en het daarvoor vaststellen van de economische haalbaarheid en met het verhaal van
de publieke kosten met behulp van met name de exploitatieovereenkomst. De uitvoering van de
grondexploitatie is in handen van de marktpartij(en). Met de Grondexploitatiewet is hierin sinds 1 juli
2008 voor nieuwe bestemmingsplannen verandering gekomen, met meer mogelijkheden voor kade rstelling, vooral gericht op woningbouw. Daarnaast biedt dit richtlijnen voor de fasering van de uitvo ering, beter kostenverhaal en de mogelijkheid van jaarlijkse herziening van het exploitatieplan voor een
geactualiseerd kostenverhaal.
PPS houdt wat betreft sturing en controle door de raad ongeveer het ‘midden’ tussen actief gemeentelijk grondbeleid en passief grondbeleid. De gemeente behoudt een rol tijdens de uitvoering, maar
deze wordt gedeeld met andere partijen. Het samenwerkingsverband bezit de grond en voert de
grondexploitatie. De grootte van de rol van de gemeente is afhankelijk van het (financieel) aandeel in
het samenwerkingsverband. Voordelen zijn de deling van financiering, risico’s, maar ook de
winst/verlies. En de gemeente kan kennis en kunde van andere partijen bij het proje ct halen. De rol
van de raad bij een PPS is afhankelijk van de spelregels die de raad zelf vaststelt. Beperkingen vloeien
wel voort uit de vorm van PPS (NV, BV, VOF, CV/BV of GR) en wat de andere partijen acceptabel vinden.

Semi-actief grondbeleid voor strategische locaties
Veel gemeenten kiezen voor actief grondbeleid, voor maximale regie op de gebiedsontwikkeling
en de te behalen financiële baten. De gemeente Harlingen deed dat ook, maar is al eerder rond
2005 begonnen bij een project met semi-actief grondbeleid. Met de Nota Grondbeleid 2010 is
die vorm de primaire keuze van de gemeente.
De gemeente kiest voor deze tussenvorm om de eigen grondpositie binnen de markt te behouden en de regisserende rol om de publieke ruimtelijke doelen te kunnen realiseren.

Grondbeleid en financiële risicobeheersing gemeente Harlingen

9

Semi-actief grondbeleid (ook wel concessiemodel genoemd) heeft het voordeel dat (indien zich
geen marktpartijen in het betrokken gebied voordoen die tot zelfrealisatie willen overgaan) de
gemeente contractuele afspraken over de regie kan maken en de kosten kan verhalen via de
grondprijs, maar tegelijkertijd een groot deel van het ontwikkelings - en realisatierisico aan de
betrokken marktpartij(en) over laat.
De keuze voor semi-actief grondbeleid sluit overigens niet uit dat in incidentele gevallen van dit
beleid wordt afgeweken, indien een bepaalde situatie daar om vraagt. In de Notitie Spaansenterrein heeft de raad nader aangegeven wanneer voor welke vorm wordt gekozen.
1. De gemeente past in beginsel semi-actief grondbeleid toe.
Dit betekent dat de gemeente strategische locaties verwerft. De ontwikkeling en realisatie
wordt binnen van tevoren overeengekomen kaders aan private partijen overgelaten.
Uitgangspunt is dat met private partijen een anterieure overeenkomst is gesloten, voordat
een bestemmingsplan in procedure wordt gebracht.
2. In bijzondere situaties kan de gemeente actief grondbeleid toepassen .
Hiervoor is het onderstaande afwegingskader van toepassing. De afweging is maatwerk.
- Er is sprake van projecten met een gemeentelijk en maatschapp elijk belang en;
- Private partijen pakken de voorgestane ontwikkeling niet op en/of;
- Een tijdige en integrale realisatie van het project is gewenst.
3. In andere situaties zal facilitair grondbeleid worden toegepast.
In deze gevallen is een (deel van een) strategische locatie in bezit van een ontwikkelaar/
zelfrealisator die de gronden zelf wil ontwikkelen. Ook in deze situatie is het uitgangspunt
dat met private partijen een anterieure overeenkomst is gesloten, voordat een
bestemmingsplan in procedure wordt gebracht.
4. Passief grondbeleid.
Dit beleid wordt toegepast voor niet-strategische locaties.
Bron: Analyse en beantwoording raadsvragen aankoop Spaansen-terrein, 2011 (blz. 7).

Instrument voor het semi-actieve grondbeleid aangaande grondverwerving is de minnelijk aankoop van gronden door de gemeente. Hiervoor is geen budget vooraf beschikbaar. Als stok achter de deur (noodmaatregel) bij minnelijke verwerving is het onteigeningsinstrument. De g emeente Harlingen is voorstander van minnelijke schikking met de grondeigenaar en kiest daar8
om ook niet voor om de Wet voorkeursrecht gemeenten toe te passen.
Als de verworven grond wordt doorverkocht aan particulieren dan is bij bepaling van de ve rkoopprijs de verwervingsprijs lijdend en indien de verwerving n iet recent is, wordt de waarde
vastgesteld aan de hand van een taxatierapport. De gronden moeten ten minste tegen de g e9
taxeerde waarde worden verkocht.
De gemeente streeft, volgens ambtelijke informatie, met de doorverkoop van de verworven
gronden niet per definitie naar winst. De gronden voor het recreatiegebied aan de Westerze edijk zouden bijvoorbeeld kostendekkend (verwerving plus rente) aan de ontwikkelaar worden
doorverkocht. De doelen van het ruimtelijke beleid staan voorop. Voor de ‘semi-actieve'
grondexploitatie Ludinga wordt evenwel winst voor de gemeente verwacht (zie verder hoof dstuk 3).
Voor de uitvoering van de grondexploitatie (en gemeentelijk kostenverhaal) zal de gemeente
een exploitatieovereenkomst met de ontwikkelaar(s) sluiten.
8
9

Nota Grondbeleid 2010 (verwerving, blz. 27, uitgifte en aanbesteding, blz. 28).
Nota Grondbeleid 2010 (blz.28).
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Bij selectie van een ontwikkelaar moet een onderhandse of openbare of Europese aanbesteding worden gevolgd afhankelijk van de drempelbedragen die de EU om de twee jaar hiervoor
vaststelt.

2.3

Beleidsuitvoering

Gemeentelijke grondexploitatie: Oostpoort fase II
Sinds 2001 (Uitbreidingsplan Wijnaldum “De Utergerzen”) zijn er voor het grondbeleid van de
gemeente geen nieuwe gemeentelijke grondexploitaties met 100% actief gemeentelijk grondbeleid vastgesteld. De grondexploitaties voor het bedrijventerrein Oostpoort fase I en II zijn al
voor 2001 vastgesteld, regelmatig herzien. Fase I is afgerond, fase II nog niet. Er zijn nog enkele
grote kavels te verkopen in fase II.
De gemeente heeft daarnaast, als uitvloeisel van actief grondbeleid in het verleden, een kleine
voorraad erfpachtgronden. De in erfpacht uitgegeven gronden hebben per eind 2011 een
10
boekwaarde van €850.000 en zijn gewaardeerd tegen de eerst uitgifteprijs. Informatie over de
oppervlakte aan erfpachtgronden en de canons zijn niet aan de bestudeerde documente n te
ontlenen.

10

Jaarstukken 2011 (blz. 90 en 94). Volgens de Paragraaf Grondbeleid in Jaarstukken 2008 (blz. 48) ha dden de erfpachtgronden een boekwaarde van €0,9 mln..
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Semi-actief grondbeleid: Ludinga
Ludinga is een particuliere grondexploitatie voor een nieuwe woonwijk met circa 400 woni ngen, waarvoor een grondexploitatieovereenkomst (concessie) is gesloten tussen de gemeente
en een ontwikkelaar uitgaande van eerder door de gemeente verworven grond van in totaal
circa 24 ha. Ludinga is momenteel het enige plan in uitvoering met semi -actief grondbeleid.
Ludinga is 2004 gestart.
De ontwikkelaar is contractueel verplicht de openbare ruimte in te richten en om niet over te
dragen aan de gemeente. In de eerste fase zou het woonrijp maken nu moeten worden gedaan,
maar de ontwikkelaar doet dit nog niet. Bewoners klagen dat hun omgeving nog niet af is en de
veiligheid ook te wensen overlaat. Er wordt nu een j uridische procedure gevolgd om de ontwikkelaar toch zo ver te krijgen.

Strategische verwervingen voor semi-actief grondbeleid
De gemeente Harlingen heeft in de afgelopen jaren een voorraad NIEGG (niet in exploitatie
genomen gronden) opgebouwd aan strategische verwervingen van belang voor realisatie van
11
het ruimtelijk beleid (Houtskoolschets).
Tabel 2-1 Grondbezit gemeente Harlingen (NIEGG, niet in exploitatiegenomen gronden)
Perceel

Oppervlakte in hectare

Boekwaarde 1 januari 2011 in €mln.

Stadslanden (diverse locaties)

9,7

€0,1 mln.

Westerzeedijk

8,3

€1,7 mln.

Westerzeedijk 5

0,3

€0,7 mln.

Maditerrein

0,8

€0,5 mln.

Spaansenterrein

6,7

€6,5 mln.

Totaal

26

€9,5 mln.

De gemeente heeft in de jaren vóór 2009 diverse verwervingen gedaan verspreid over de gemeente. Die gronden zijn in het complex ‘Stadslanden’ ondergebracht (totaal 9,7 ha). In 2009
zijn vier strategische verwervingen door de gemeente gedaan. De grootste hiervan zijn Spaansen-terrein (6,7 ha) en Westerzeedijk (8,3). De strategische verwervingen zijn in totaal 26 ha.
De komende tijd staan, volgens gemeentelijke informatie, alleen verwervingen in het Willemshavengebied in de gemeentelijke programmering. Naar globale schatting gaat het om verwervingen ter waarde van maximaal €1 mln.. Voor het Willemshavengebied is een open planproces
met belanghebbenden en inwoners gestart voor de herinrichting tot een havenfront. De interne
procedure voor de strategische verwerving moet nog worden gestart.

Publiek-private samenwerking: Westergo
Voor de uitbreiding van de industriehaven is de grondexploitatiemaatschappij Westergo CV
waarin de gemeente participeert met andere gemeenten in de regio, de provincie Friesland en
BNG-ontwikkeling.
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Stadsvisie deel 1: Houtskoolschets, Harlingen koerst naar 2025, 2008.
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Particuliere grondexploitatie
Over particuliere grondexploitatie (passief gemeentelijk grondbeleid) wordt weinig informatie
gegeven in bestudeerde stukken. Volgens ambtelijke informatie zijn er een paar kleine particuliere exploitaties. Belangrijk is voorts dat de corporatie De Bouwvereniging (voorheen WBH)
enkele gebieden met veel corporatiebezit herontwikkelt in kader van stedelijke vernieuwing,
12
zoals Plan Zuid.
Ontwikkeling: van actief naar meer semi-actief grondbeleid
De uitvoering van het grondbeleid van de gemeente Harlingen laat een mix aan vormen van
grondexploitatie zien van actief grondbeleid tot en met particuliere grondexploitatie. Er zijn
drie grondexploitatie projecten met gemeentelijke betrokkenheid: Oostpoort II met actief
grondbeleid, Westergo met PPS en Ludinga met semi -actief grondbeleid. De gemeente heeft
daarnaast grondposities met een totaal opper vlak van 26 ha. Daarvan is in 2009 16 ha verworven voor het semi-actieve grondbeleid.

2.4

Doeleinden en doeltreffendheid

Doeleinden grondbeleid SMART?
De hoofddoelstelling van het grondbeleid van Harlingen, zoals hierboven aangehaald, bestaat
uit verschillende subdoelen. Zijn deze doeleinden SMART geformuleerd om inzicht te kunnen
krijgen in de doeltreffendheid?
‘Het tijdig beschikbaar stellen van grond’ voor de beoogde functies is betrekkelijk SMART geformuleerd. Dit is bijvoorbeeld op jaarbasis nader in aantallen kavels voor woningen, bedrijven
als opgave te stellen. Na een jaar kan de prestatie worden gemeten.
De andere twee subdoelen ‘optimaal exploitatieresultaat ’ en ‘waarborging van de noodzakelijke publieke kwaliteit’ zijn, in deze formulering, minder meetbare doelstellingen. Hieraan wordt
verder geen aandacht besteed.
Financieel resultaat en publieke kwaliteit kunnen ook onderling strijdige doeleinden zijn. Het
geeft tenminste een spanningsveld tussen kosten-kwaliteit. Bij ontwikkeling en vaststelling van
een bestemmingsplan en bijbehorende grondexploitatie worden hierover afwegingen gemaakt.
Daaraan wordt in de bestudeerde stukken geen aandacht besteed.
In beginsel geeft de raad per grondexplo itatie/bestemmingsplan doeleinden aan over de rui mtelijke kwaliteit (bestemmingsplan) en het verwachte financieel resultaat (grondexploitatier aming). Periodiek kan worden gepeild hoe het met de realisatie gaat. Jaarlijkse herziening van
grondexploitatie geeft een actualisatie van het verwachte resultaat; een afgrond deel van een
bestemmingsplan laat de gerealiseerde kwaliteit zien. Een (herziene) grondexploitatie geeft
ook zicht op uitgangspunten voor ruimtelijke, publieke kwaliteit, en ook op de verwacht tijd
van realisatie, beschikbaar komen van bouwgrond (fasering). Dus op projectniveau zijn de doe lstellingen meetbaar te maken. Bij ‘optelling’ van projecten kunnen de doeleinden op gemee nteniveau worden gemeten.
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Actualisering 2004 Woonplan Harlingen (blz. 23-24). Zie ook: Gemeente Harlingen, Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Harlingen 2010-2014, 2010; Gemeente Harlingen en De Bouwvereniging,
Prestatieafspraken 2011-2015, 2011.
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Doeltreffendheid
De doeleinden van het grondbeleid zijn onvoldoende SMART geformuleerd. Dat maakt meten
van de doeltreffendheid lastig. Alleen voor het doel ‘tijdig beschikbaarheid van bouwgrond’ is
de doeltreffendheid goed te beoordelen.
Er wordt in de geraadpleegde documenten geen informatie gegeven over het bereiken van de
doelen. De Paragraaf Grondbeleid in de Programmabegroting en Jaarstukken wordt alleen f inancieel ingevuld zonder uitspraken over de mate waarin ‘optimale financiële resultaten’ zijn
bereikt (zie verder tabel 2-2). Over tijdige beschikbaarheid van bouwgrond is er soms bij een
project een schatting van het jaar wanneer de laatste kavel wordt verkocht. Er wordt dan geen
relatie gelegd met dit doel van het grondbeleid.
In de Begroting en Jaarstukken 2011 is het beleid in het algem een meer SMART geformuleerd
(Begroting) en vervolgens gemeten (Jaarstukken). Zo is voor 2011 een woningbouwopgave g eformuleerd van het aantal toe te voegen woningen naar huur en koop. In de 2011 is het beoo gde aantal huurwoningen gerealiseerd, het beoogde aantal koopwoningen maar voor 40%. Het
13
einddoel is niet bekend, omdat de Woonvisie nog niet is vastgesteld.
Het doel van ‘het tijdig beschikbaar stellen van grond’ voor de beoogde functies is wel bereikt,
gezien het ruime aanbod van kavels in de projecten Ludinga (wonen) en Oostpoort II en Westergo (werken) en de omvang van de strategische verwervingen, in de periode 2009 -2011. De
recessie zorgt weliswaar voor veel terugval in de vraag naar bouwgrond. Maar het aanbod is in
beginsel voldoende om aan het niveau van de jaarlijkse vraag van voor de recessie te voldoen.
Gezien de grote grondverwervingen in 2009 is het daarbij wel de vraag of niet voor een deel
aan het doel is voorbij geschoten.

2.5

Doelmatigheid

Doelmatigheid van het grondbeleid is in het algemeen lastig te meten. Er kan een relatie worden gelegd tussen de in een jaar bereikte resultaten (de doeltreffendheid) en de kosten die de
gemeente er voor heeft gemaakt, zoals de apparaatskosten van het grondbe leid in een jaar.
Indicatoren voor doelmatigheid van het grondbeleid


Winst in relatie tot investeringen



Beheersing kosten V&T en rente



Resultaat in geld, kwaliteit en tijd en ten opzichte van de uitgangspunten

De doeltreffendheid van het grondbeleid in Harlingen is lastig te meten. Ook voor de indicatoren voor doelmatigheid van bovenstaand kader is de informatie in de geraadpleegde documenten ontoereikend. Gegevens over rentekosten en plankosten staan niet in de stukken vermeld.
Tabel 2-2 Boekwaarde (van lopende grondexploitaties en grondposities), jaarlijks resultaat en verwacht resultaat
op lopende grondexploitaties van het grondbeleid van Harlingen, 2008-2011 (exclusief Westergo)
Boekwaarde
Resultaat in betreffend jaar
Verwacht resultaat (Lundinga)
2008
€5,6 mln*
+ €500.000
+€3,3 mln
2009
€5,6 mln*
- € 18.000
+€0,8 mln**
2010
€5,9 mln
+ € 38.000#
+€0,7 mln**
2011 begin
€15,6 mln
Nvt
Nvt
2011 eind
€4,1 mln
- €11,5 mln
+€2,2 mln + € 1,4mln($)
*In die jaren werd de boekwaarde van €0,9 mln. van erfpachtgrond nog meegerekend.
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Jaarstukken 2011 (blz. 18).
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# Eigenlijk was er verlies van €180.000, maar de benodigde voorziening voor Oostpoort II is vanuit de algemene middelen gedekt.
** Verwachte winst op reserve bovenwijks Ludinga niet meegenomen.
($) Mogelijke winst uit resterende kavelverkoop Oostpoort II.
Bron: Jaarstukken 2008 (blz. 50-51); 2009 (blz. 68-69); 2010 (blz. 51); 2011 (blz. 83-86).

Tabel 2-2 geeft een overzicht van de boekwaarden (het saldo van gedane investeringen vermi nderd met gerealiseerde opbrengsten) in relatie tot het jaarlijkse resultaat en het verwachte
resultaat van lopende grondexploitaties met een positief saldo (bij een verwacht negatief resu ltaat moet direct een voorziening worden getroffen).
Het beeld uit tabel 2-2 voor 2008 tot 2011 is een sterk afnemend financieel resultaat bij een
licht oplopende boekwaarde. Deze indicatie voor afnemende financiële doelmatigheid is ve rmoedelijk mede een gevolg van de recessie op de grond- en vastgoedmarkt. Dat wordt in 2011
nog duidelijk bevestigd.
Het jaar 2011 is bijzonder. Begin 2011 loopt de boekwaarde met €9,7 mln. op als gevolg van de
grondverwervingen van 2009. Er vindt eind 2011 een afboeking plaats op de grondposities van
€9 mln. en op de boekwaarde van Oostpoort II met €2,5 mln. Dat is samen te beschouwen als
een negatief resultaat van - €11,5 mln. over 2011.
Het verwachte financieel resultaat van het grondbeleid betreft in 2008 -2011 eigenlijk alleen de
grondexploitatiebaten van Ludinga. Dit resultaat neemt af van €3,2 mln. in 2008 naar €2,2 mln.
in 2011.
In 2011 wordt de verwachting per saldo positiever, omdat ook positieve resultaten van Oostpoort II kunnen ontstaan. Er is op Oostpoort II naar verwachting nog €1,4 mln. aan opbrengsten
te realiseren. Dit is verwachte winst, omdat de boekwaarde van Oostpoort II in 2011 volledig is
afgeboekt en er geen investeringen meer voor nodig zijn.
De verwachte resultaten op langere termijn kunnen ook positief uitvallen. Als de vervorven
grondposities uit 2009 (zoals het Spaansen-terrein) op langere termijn nog een functie krijgen
kunnen hieruit ook netto baten voortvloeien, net zoals bij Oostpoort II. De boekwaarde van
grondposities is begin januari 2012 nog maar €0,6 mln. als gevolg van een afboeking op deze
14
grondposities met €9 mln..
De mogelijke positieve resultaten vloeien te zijner tijd naar de algemene middelen. De reserve
grondexploitaties, waarin deze middelen anders eerst terecht zouden komen, is namelijk in
2011 opgeheven.
Enkele andere feiten uit het grondbeleid geven aanvullende indicaties voor de doelmatigheid
van het gevoerde beleid.
Het grondverwervingsbeleid in 2009 is te voortvarend geweest in relatie tot de verwachte
marktvraag op langere termijn. Ook waren er bij de gemeenteraad twijfels over de hoogte van
de verwervingsprijzen. Daarvan is ook geleerd door het verwervingsbeleid in 2011 aan st rakkere regels te onderwerpen. Voor de risico’s van vroegtijdige omvangrijke grondverwerving is ook
een prijs door de gemeente betaald, door forse afboekingen op de verworven grondposities
(zie verder hoofdstuk 3).
De verwervingen in 2009 vonden wel plaats in lijn met de stadsvisie Houtskoolschets Harlingen
koerst naar 2025 van 2008. Maar bij een strategisch locatie als het Spaansen -terrein (als onderdeel van de centrale zone) stond in de stadsvisie wel vermeld dat er onderzoek nodig was
naar onder meer het programma en de fasering van het wo nen, hetgeen uit de bestudeerde
14

De dekking van de afboekingen, ook die van Oostpoort II, was niet uit de algemene middelen maar uit
vrijval van bepaalde reserves en voorzieningen (zie verder hoofdstuk 3).
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documenten niet is gebleken. Een nieuwe woonvisie voor de periode 2010-2025 was nog niet
vastgesteld. De stadsvisie had nog hoge groei verwachtingen, zoals die voor wonen ook in de
oudere Actualisatie 2004 woonplan Harlingen waren opgenomen.
De door de gemeente verworven grond (8,3 ha) langs de Westerzeedijk (tussen gemeentewerf
en de Zeehoeve) zou worden doorverkocht aan een ontwikkelaar met een exploitatieoveree nkomst voor ontwikkeling van een recreatiegebied. Dit is niet gebeurd omdat bleek dat volgens
het waterschap en de provincie Fryslân bij de dijk een onbebouwde zone van 130 meter breed
moet worden aangehouden. Hierdoor is het tot nu toe niet mogelijk de geplande ontwikkeling
te realiseren, ook in financieel opzicht niet. De gemeente is in overleg met de betreffende
overheden om te zien of het probleem van de zone is op te lossen.

2.6

Conclusies doelstellingen, doeltreffendheid en doelmatigheid

Wat zijn de doelstellingen van het grondbeleid? Hoe, met welke instrumenten en wel ke aanpak
probeert de gemeente die doelstellingen te realiseren?
De gemeentelijke doelstellingen voor het grondbeleid zijn:
“Het op tijd voldoende grond beschikbaar hebben voor het realiseren van onder andere de fun cties wonen, werken en voorzieningen met een optimaal exploitatieresultaat en waarborging van
de noodzakelijke publieke kwaliteit.”
De subdoelen ‘optimaal financieel resultaat’ en ‘publieke kwaliteit’ kunnen een spanningsveld
opleveren bij het bereiken van de doelstellingen. Onduidelijk is hoe de gemeente hiermee omgaat.
Voor het bereiken van deze doeleinden heeft de gemeente in de Nota Grondbeleid gekozen
voor semi-actief grondbeleid in plaats van actief grondbeleid, mede omdat dit minder financ iele risico’s met zich mee brengt en toch grote sturing mogelijk maakt, zoals bij actief grondb eleid.
De uitvoering van het grondbeleid van de gemeente Harlingen laat een mix aan vormen van
grondexploitatie zien. Er zijn drie grondexploitatie projecten met gemeentelijke betrokkenheid:
Oostpoort II met actief grondbeleid, Westergo met PPS en Ludinga met semi -actief grondbeleid. De gemeente heeft daarnaast grondposities met een totaal oppervlak van 26 ha. Daarvan
is in 2009 16 ha verworven voor het semi-actieve grondbeleid.
Particuliere grondexploitatie is er nauwelijks, behalve door de corporatie bij stedelijke vernieuwing (Plan Zuid).
Wat is de doeltreffendheid van het grondbeleid?
De doeleinden van het grondbeleid zijn onvoldoende SMART geformuleerd. Dat maakt meten
van de doeltreffendheid lastig. Voor het doel ‘tijdig beschikbaarheid van bouwgrond’ is de
doeltreffendheid te beoordelen. Dat doel is wel bereikt, gezien het ruime aanbod van kavels in
de projecten Ludinga (wonen) en Oostpoort II en Westergo (werken) en de omvang van de str ategische verwervingen, in de periode 2009-2011. Maar vanwege de recessie en de grote
grondverwervingen in 2009 is het doel wellicht voorbij geschoten.
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Stadsvisie deel 1: Houtskoolschets Harlingen koerst naar 2025, 2008 (blz.38). Recenter, in bijvoorbeeld
de Jaarstukken 2011, wordt aangegeven dat de woningmarkt sterk is verslechterd en tegen 2020 krimp
van het aantal huishouden wordt verwacht. Woningmarktonderzoek wordt aangekondigd en de g emeente gaat de ontwikkeling van bevolking en huishoudens halfjaarlijks monitoren met behulp van r ekenmodellen Primos en Pearl (Jaarstukken 2011, blz. 13).
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Wat is de doelmatigheid van het grondbeleid?
De financiële doelmatigheid van het grondbeleid heeft zich mede door de rece ssie en de
grondverwerving ongunstig ontwikkeld. Kleine jaarlijkse winsten in 2008 en 2010 sloegen in
2011 om in een verlies van ruim €11 mln.
Het grondverwervingsbeleid in 2009 is te voortvarend geweest in relatie tot de verwachte
marktvraag op langere termijn. Daarvan is ook geleerd door het verwervingsbeleid in 2010 en
2011 aan strakkere regels te onderwerpen. Voor de risico’s van vroegtijdige omvangrijke gron dverwerving is ook een prijs door de gemeente betaald, door forse afboekingen op de verworven
grondposities in 2011. Dekking hiervan was niet uit de algemene middelen maar uit vrijval van
bepaalde reserves en voorzieningen. Op lange termijn kunnen hier wellicht nog baten tegenover staan als de grondposities aan functies kunnen worden uitgegeven (zie verder hoofdstuk
3).
De keuze voor semi-actief grondbeleid in plaats van actief grondbeleid heeft de financiële ris ico’s van het gemeentelijk grondbeleid niet geheel terug gedrongen. De afzetrisico’s van gronduitgifte zijn er bij semi-actief grondbeleid niet voor de gemeente. Evenzo liggen de risico’s aan
de investeringskant wat betreft de kosten van bouw - en woonrijp maken bij de ontwikkelaar.
Bij vroegtijdige grondverwerving op grotere schaal blijven er grote financiële risico’s voor de
gemeente, vooral als de markt onvoldoende vraag kent om die gronden te ontwikkelen, zoals
de afgelopen paar jaar.
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Hoofdstuk 3
De financiële risicobeheersing
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de tweede groep deelvragen over het functioneren van de
financiële risicobeheersing van het grondbeleid van de gemeente Harlingen in 2009-2011:
normen voor risicobeheersing (paragraaf 3.1), regels en de praktijk (paragraaf 3.2), de feitelijke
risicobeheersing (paragraaf 3.3), de risico’s, risicoreserve en financiële perspectieven (paragraaf 3.4). Daarna volgen de conclusies over de financiële risicobeheersing (paragraaf 3.5).

3.1

Normen risicobeheersing bij het grondbeleid

Voor de financiële risicobeheersing van het grondbeleid is een eerste norm dat er beleid voor is
geformuleerd, met bepaalde doelen.
Er zijn onderdelen van risicobeheersing van het grondbeleid in de beleidsdocumenten van Harlingen geformuleerd. Naar aanleiding van risicovolle grondaankopen in 2009 is het be leid aangescherpt om de risico’s te beperken. Hieronder worden de regels aangehaald.
Mogelijke risico’s
De gemeente Harlingen geeft in de Paragraaf Grondbelei d van de Programmabegroting en de
Jaarstukken en de Nota Grondbeleid aan wat de algemene risico’s van het grondbeleid kunnen
16
zijn:












“conjunctuur- en renterisico’s waardoor de vraag naar bouwgrond in kan zakken en re nteverliezenkunnen ontstaan;
Verandering in woon- en werkvoorkeuren en behoeftes tussen het tijdstip van tot stand
komen van het plan en het moment van aanbieden van de bouwgrond waardoor het
product niet meer aansluit op de vraag;
het niet tijdig kunnen verwerven van gronden en het stijgen van aankoopprijzen;
milieurisico’s;
planschadeclaims;
het wellicht niet kunnen komen tot volledig kostenverhaal in geval van particuliere e xploitaties;
hogere prijsstijgingen en lagere opbrengststijgingen dan voorzien in de exploitatie berekeningen;
archeologie;
politieke besluitvorming;
capaciteit.”

Regels van de Nota Grondbeleid
In de Nota Grondbeleid 2010 zijn regels opgenomen die van belang zijn voor de financiële be17
heersing van het grondbeleid:
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Zie o.a. Jaarstukken 2008, blz. 50; Jaarstukken 2011, blz. 83.
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“De (gemeentelijke) grondexploitaties dienen minimaal sluitend te zijn, uitzonderingen
met aangegeven verliesdekking daar gelaten.
Marktconforme grondprijzen worden in rekening gebracht.
Jaarlijks worden grondexploitaties herzien bij het samenstellen van de jaarrekening.
Tussentijdse winstneming kan, indien de gerealiseerde verkopen de nog te maken ko sten afdekt. Het bedrag erboven kan als winst worden genomen.
Er komt een fonds bovenwijkse voorzieningen (en een daarvoor b enodigde structuurvisie) voor bovenplanse kostenverevening voor alle ontwikkellocaties.
Er is een Risicoreserve Grondexploitaties. De omvang van de buffer is gelijk aan 4 jaar
renteverlies op lopende grondexploitaties bij 4 jaar geen opbrengsten. De toe - of afname van de reserve geschiedt ten laste van het rekeningresultaat.
Bij nieuwe locaties en strategische grondverwerving wordt het verwachte resultaat b erekend op basis van een grondexploitatie waarbij een risicoa nalyse wordt opgesteld. De
risicoanalyse bevat tenminste een kwalitatieve beschrijving van de risico’s, die waar
mogelijk worden gekwantificeerd. Uit de ge kwantificeerde risico’s volgen de bij een berekend resultaat geldende marges.
Bij strategische grondaankopen wordt, gezien de financiële haa lbaarheid en de daarbij
geldende risico’s, per geval beslist zonder bijzondere voorziening. Activering van de
aankopen gaat tegen inkoopprijs plus bijkomende kosten (artikel 63 BBV).”

Ook de Financiële Verordening (artikel 5) is nog van betekenis voor de risicobeheersing. Bij
investeringskredieten groter dan € 250.000 moet drie keer per jaar worden gerapporteerd over
de realisatie en raming van de uitputting.

Aanvullende regels van de Notitie Spaansen-terrein
In de ‘Analyse en beantwoording raadsvragen aankoop Spaansen-terrein’ van november 2011
(hoofdstuk 3) zijn aanvullende regels voor het grondbeleid geformuleerd. Daarin zijn bepaalde
procedures bij de uitvoering van het grondbeleid beschreven die van belang zijn voor de risicobeheersing bij strategische grondverwerving en ontwikkellocaties. Voor een deel betreft het
een herhaling van regels uit de Nota Grondbeleid, zoals de vereiste risicoanalyses bij ontwikkellocaties en strategische grondverwerving. Hierbij is echter een ondergrens bij de verwervin gsprijs gelegd (zie punt 2 hieronder). De nieuwe regels betreffen de toetsing van grond - en vastgoedaankopen en het proces bij aankopen en overeenkomsten met private partijen voor het
semi-actieve grondbeleid.
Toetsing grond- en vastgoedaankopen
Voor alle gemeentelijke grond- en vastgoedaankopen geldt het volgende kader: ”
1. Vaststelling strategische locatie
Van een aan te kopen locatie wordt allereerst vastgesteld of deze als strategisch
bestempeld kan worden. Dit wordt gedaan door de locatie te toetsen aan de vastgestelde
beleidskaders, zoals de Structuurvisie en IHP onderwijs.
Voldoet de locatie niet aan een van te voren vastgesteld kader dan zal een apart besluit
nodig zijn om verder te gaan met de aankoop.
2. Waardebepaling
Van alle aan te kopen strategische locaties wordt door één of twee deskundigen een
taxatie opgesteld om de waarde te bepalen. Bovendien wordt voor alle locaties waarbij de
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Nota Grondbeleid, blz. 20-26.
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aankoopsom meer dan €1.000.000 bedraagt een exploitatieberekening en risicoanalyse
uitgevoerd.
3. Dekking
Zodra de waarde van de aan te kopen locatie bepaald is, wordt onderzocht of er binnen de
begroting dekking voor de aankoop is. Is er geen financiële de kking voor de aankoop, dan
zal de gemeenteraad verzocht worden krediet beschikbaar te stellen. Een kredietaanvraag
aan de raad zal minimaal onderbouwd worden met een verklaring waarom het om een
strategische aankoop gaat en een taxatierapport. Boven het aa nkoopbedrag van
€ 1.000.000 wordt ook een exploitatieberekening en een risicoanalyse bijgevoegd.
Processen
1. In een vroeg stadium worden afspraken gemaakt over kostenverhaal.
Bij de behandeling van projectinitiatieven zullen voor projecten in een vroegtijdig stadium
afspraken met betrokken private partijen worden gemaakt over het verhaal van kosten die
in de beginfase van de projectontwikkeling worden gemaakt.
2. Afspraken over kostenverhaal worden vastgelegd in een anterieure overeenkomst.
Als dat niet mogelijk is, worden kosten verhaald via een exploitatieplan dat tegelijk met
een bestemmingsplan wordt vastgesteld. Een en ander conform de WRO 2008.
3. Voor de start van een project wordt een ontwikkelstrategie opgesteld.
Zowel bij de toepassing van actief als faciliterend grondbeleid zal vóór de start van het
project een ontwikkelstrategie worden opgesteld.
4. Onderhandelingen over aankopen vinden altijd plaats in aanwezigheid van minimaal
een medewerker van de afdeling Vastgoed.
5. Vroegtijdige afstemming over onder andere de doelstellingen, het beoogd effect en het te
volgen proces vindt met het college plaats op de dinsdagmiddagen (informatief en opiniërend).”

Aanvullende normen risicomanagement
Bovenstaande regels geven het gemeentelijk kader voor het risicomanagement van het grond18
beleid. Belangrijk element is dat grondexploitaties minimaal één keer per jaar worden herzien
(conform het BBV) en dat er een risicoreserve grondexploitatie is met een rekenregel om de
benodigde risicoreserve voor lopende grondexploitaties te bepalen (NB, de risicoreserve is per
1 januari 2012 opgeheven). Ook zijn er spelregels voor het verwerven van strategi sche gronden. Naar aanleiding van risicovolle grondaankopen in 2009 is het beleid hiervoor in 2010 en
2011 aangescherpt ( met een risicoanalyse, een grondexploitatieverkenning en taxatie van
grondwaarde).
Vanuit deskundigennormen kan het risicobeleid ook de volgende onderdelen ken nen:

18



Wat de zijn specifieke beleidsdoelen?



Wordt een gespecificeerd overzicht bijgehouden van de financiële ri sico’s?



Hoe worden risico’s in beeld gebracht en welke methoden worden daarvoor gebruikt en
in welke mate worden vastgestelde risico’s worden gekwantificeerd?



Zijn er beheersmaatregelen per risico geformuleerd en worden de ontwikkeling van de
risico’s en het effect van de maatregelen gemonitord?

In de Paragraaf Weerstandsvermogen van de Begroting en Jaarstukken wordt aandacht besteed aan
risico’s en risicomanagement, maar niet in relatie tot grondbeleid.
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3.2

Regels en praktijk

Algemene risico’s
Bij de jaarlijks genoemde algemene risico’s van het grondbeleid wordt in de Paragraaf Grondbeleid van bijvoorbeeld Programmabegroting 2012 en Jaarstukken 2010 en 2011 niet ingegaan
op de risico’s van de NIEG-gronden en grondexploitaties van actief en semi-actief grondbeleid.
Ook blijft onduidelijk hoe vervolgens met die risico’s wordt omgegaan.
Bij het treffen van voorzieningen voor een verwacht verlies wordt soms een reden genoemd
waarom de voorziening moet worden getroffen. Bij de afboekingen van Oosterpoort II en
grondposities was het motief dat ‘op termijn geen markt te verwachten is’ .

Regels Nota Grondbeleid
De regels van de Nota Grondbeleid 2010 worden gevolgd als ze van toepassing zijn, zo blijkt uit
de paragrafen Grondbeleid in de Jaarstukken 2010 en 2011 . Er waren maar twee (semi-)actieve
gemeentelijke grondexploitaties (Ludinga en Oostpoort II). Deze (gemeentelijke) grondexploitaties zijn minimaal sluitend of hebben een aangegeven verliesdekking (voorziening). Markt conforme grondprijzen zijn in rekening gebracht. Jaarlijks zijn grondexploitaties herzien bij het
samenstellen van de jaarrekening. Er is geen tussentijdse winstneming gedaan.
Er was tot 2012 een Risicoreserve Grondexploitaties, waarvan de omvang volgens de voorgeschreven methode is bepaald.
Doordat er geen strategische verwervingen zijn gedaan sinds 2010 zijn de daarvoor bedoelde
regels nog niet toegepast.
De in de Nota Grondbeleid aangekondigde notitie over het fonds bovenwijkse voorzieningen
(en een daarvoor benodigde structuurvisie) voor bovenplanse kostenvereven ing voor alle ontwikkellocaties zal niet aan de raad worden voorgelegd. Volgens de gehouden interviews is de
notitie komende jaren niet nodig omdat er geen investeringen in bovenwijkse voorzieningen
worden gedaan waarvan de kosten moeten worden verhaald.

Financiële Verordening artikel 5
Bij investeringskredieten groter dan € 250.000 wordt drie keer per jaar gerapporteerd over de
realisatie en raming van de uitputting (Financiële Verordening artikel 5). In de onderzoekperiode 2009 tot 2012 is dit gedaan.

Aanvullende regels van Notitie Spaansen-terrein
De (aanvullende) regels voor de strategische verwerving van 2010 en 2011 zijn sinds november
nog niet toegepast, omdat er geen concrete plannen voor nieuwe strategische verwervingen
zijn opgestart. Dit komt tot 2020 waarschijnlijk alleen nog bij het Willemshavengebied aan de
orde.
Ook zijn geen trajecten gestart voor nieuwe overeenkomsten met marktpartijen voor semiactief of passief grondbeleid.

Systematisch risicomanagement
Het beleid voor risicobeheersing is gefragmenteerd en er zijn geen specifieke doelen voor g eformuleerd. Er wordt niet stelselmatig een goed gespecificeerd overzicht bijgehouden van de
financiële risico’s. Ook is niet duidelijk hoe risico’s in beeld worden gebracht en welke meth oden daarvoor worden gebruikt en in welke mate vastgestelde risico’s worden gekwa ntificeerd.
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Er worden geen beheersmaatregelen per risico geformuleerd en de ontwikkeling van de risico’s
en het effect van de maatregelen wordt niet gemonitord.

3.3

Risicobeheersing bij grondposities en grondexploitaties

De vraag naar feitelijke financiële risico’s en risicobeheersing staat in deze paragraaf centraal .
Ontwikkeling van de boekwaarden
Voor het bestaan van financiële risico’s bij het grondbeleid moet de gemeente vooral zelf he bben geïnvesteerd in grond. Het gaat dan vooral om de boekwaarde (de netto investeringen, dat
wil zeggen de gedane investeringen verminderd met de gerealiseerde opbrengsten). Door verdere ontwikkeling van grondexploitaties worden ook opbrengsten gerealiseerd, waardoor de
gedane investeringen worden gedekt en mogelijk ook winst wordt gemaakt. De boekwaarde
bestaat uit aankopen van gronden (NIEGG )en netto investeringen in grondexploitaties.
Voor Harlingen is de ontwikkeling van de boekwaarden in 2008 -2011 weergegeven in tabel 3-1,
exclusief Westergo CV waarvan deze gegevens niet zijn opgenomen in de begroting en jaarstuk19
ken.
Tabel 3-1 Boekwaarde van lopende grondexploitaties en niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) van het
grondbeleid van Harlingen, 2008-2011 (exclusief Westergo)
Lopende exploitaties
NIEGG
Totale Boekwaarde
2008
€4,6 mln
€0,1 mln
€4,7 mln*
2009
€4,6 mln
€0,1 mln
€4,7 mln*
2010
€5,8 mln
€0,1 mln
€5,9 mln
2011 begin
€6,1 mln
€9,5 mln
€15,6 mln
2011 eind
€3,6 mln
€0,5 mln
€4,1 mln
*In die jaren werd de boekwaarde van €0,9 mln. van erfpachtgrond nog meegerekend. Deze is hier in mindering
gebracht. Bron: Jaarstukken 2008 (blz. 50-51); 2009 (blz. 68-69); 2010 (blz. 51); 2011 (blz. 83-86).

De boekwaarde van het grondbeleid van Harlingen (exclusief Westergo) is in de meeste jaren
rond de €5 mln. Daarvan is het financieel risico niet zo groot. Door de grondverwervingen van
2009 die begin 2011 in de boeken verschijnen verdriedubbelt de boekwaarde tot ruim €15
20
mln. Door de boekwaarde van deze gronden in één keer grotendeels af te boeken en ook de
boekwaarde van de lopende exploitatie Oostpoort II van €2,5 mln. af te boeken neemt de
boekwaarde eind 2011 weer af tot €4 mln. Van die boekwaarde is het merendeel afkomstig van
de enige resterende lopende grondexploitatie Ludinga.
De risico’s van het grondbeleid zijn met deze lage boekwaarde vrij gering, temeer daar voor
betreffende grondexploitatie Ludinga een winst wordt verwacht van ruim €2 mln. (zie tabel 2-1)
en eigenlijk voor die exploitatie geen gemeentelijke investeringen nodig zijn (semi actief
grondbeleid, de ontwikkelaar voert de verdere exploitatie uit en loopt daarbij het risico). Door
de grote afboeking over de grondposities en Oostpoort II zijn de risico’s van het grondbeleid
weer behoorlijk ingeperkt. Voor Ludinga geldt bovendien, volgens gemeentelijke informatie,
dat ingaande 2012 de rente over de boekwaarde niet meer wordt bijgeboekt, maar rechtstreeks
ten laste van de exploitatie van de particuliere ontwikkelaar (Ludinga Vastgoed) wordt g ebracht. Hierdoor wordt het verwachte resultaat voor de gemeente gunstiger, als de private
ontwikkelaar de gronden weet te verkopen.
19

20

De gegevens over de boekwaarde zijn per complex gegeven in de Paragraaf Grondbeleid. Zie ook verderop in deze paragraaf bij de behandeling van de afzonderlijke grondexploitaties en NIEG -gronden.
De betalingen van de grondverwervingen hebben in 2010 plaats gevonden. Onduidelijk is waarom die
niet in de Jaarstukken 2010 zijn opgenomen.
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Veel kleinere gemeenten met actief grondbeleid hebben boekwaarden van €10 tot €50 mln.
Het grondbeleid van Harlingen heeft te maken met de gevolgen van de economische crisis. De
vraag naar nieuwe woningen en kantoor- en bedrijfsruimten is sinds 2008 fors terug gelopen.
Nieuwe ontwikkelingen komen niet of nauwelijks van de grond. Dat heeft grote gevolgen voor
de gronduitgifte en voor de belangstelling van ontwikkelaars en corporatie(s) om grondexploitatieovereenkomsten met de gemeente aan te gaan om de verworven gronden (NIEGG), zoals
het Spaansen-terrein, in exploitatie te nemen.
Met de crisis op de vastgoedmarkten is en wordt de risicobeheersing van het Harlingse grondbeleid op de proef gesteld. De strategisch verworven gronden zijn mede door de gevolgen van
de crisis veel te vroeg verworven. Om de risico’s daarvan te beperking is een groot deel van de
waarde in één keer afgeboekt, waardoor het risico ervan tot vrijwel nul is gereduceerd. Dit was
een kostbare maatregel. Dat zelfde geldt voor de afboeking van het restant aan de nauwelijks
op termijn te verkopen gronden van bedrijventerrein Oostpoort II .
Hieronder wordt nader ingegaan hoe de financiële ontwikkeling is verlopen en hoe de financiele gevolgen zijn opgevangen. Dit wordt beschreven voor de projecten naar de onderscheiden
vormen van grondbeleid. Daarbij wordt ook ingegaan op de PPS Westergo waarvoor in 2011
ook een voorziening is getroffen van €1 mln..

Gronden strategische verwerving (NIEGG)
In het kader van het strategisch verwervingsbeleid voor (semi) -actief grondbeleid heeft de gemeente in totaal 26 ha in bezit om op termijn nog in exploitatie te brengen. Per 1 januari 2011
was hiervan de boekwaarde bijna €9,5 mln. Eind 2011 is voor bijna €9 mln. afgeboekt en res21
teert nog een beperkte boekwaarde van €0,56 mln.
Tabel 3-2 Nog niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) van de gemeente Harlingen: oppervlakte
en boekwaarde 2011 per 1/1 en 31/12

Bron: Jaarstukken 2011 (blz. 83).

22

Bij het Spaansen-terrein en Westerzeedijk is de boekwaarde naar nul gebracht. Het Maditerrein en het terrein Westerzeedijk 5 zijn afgewaardeerd naar agrarische waarde van €5 per m2
(was respectievelijk €55 per m2 en €20 per m2). Bij de g eheel afgewaardeerde terreinen was de
waarde bij het Spaansen-terrein €96 per m2 en Westerzeedijk 5 €220 per m2. De overige gron-

21
22

Paragraaf Grondbeleid, Jaarstukken 2011 (blz. 83-86).
De waarde van € 6,5 mln. voor het Spaansen-terrein is de waardering door twee taxateurs in mei 2011.
De €2 mln. verplaatsingskosten waren opgenomen als kortlopende schuld in de jaarrekening 2010
(langlopende schuld in jaarrekening 2011). Zie: Deloitte, Management-letter 2010 - gemeente Harlingen, Leeuwarden, 2010 (blz. 7).
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den (9,7 ha) hebben een boekwaarde van slechts €1 per m2. Mogelijk zijn die gronden al voor
de onderzoeksperiode afgewaardeerd (voor 2009).
Met de afwaardering van de gronden in 2011 van bijna €9 mln. zijn de risico’s van de gemeentelijke grondposities van 26 ha vrijwel geheel verdwenen. De rentelast van een boekwaarde van
ruim €0,5 mln. is gering (€35.000, 1 jaar rente met de gemeentelijke rekenrente van 6%).
Er worden voor de gronden beperkte kosten gemaakt voor tijdelijk beheer, waartegenover o pbrengsten kunnen staan. Daarnaast kunnen beperkte kosten nodig zijn voor planontwikkeling.
De ‘overige gronden’ worden deels verpacht (opbrengst €1.261 per jaar). In 2011 is op het
Spaansen-terrein ook nog een woning verkocht (€225.000) waarvan de opbrengst op de boekwaarde in mindering is gebracht.
Voor de afwaardering waren nog enkele reserves/voorzieningen beschikbaar, die konden vri jvallen.
De belangrijkste reden voor het grote afboeken van de NIEGG is de verwachting dat deze gro nden niet binnen afzienbare tijd tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. De crisis met stagn erende vastgoedmarkten is hiervan de achterliggende oorzaak. Voor het terrein Westerzeedijk
geldt bovendien nog de problematiek van zonering bij de dijk (reserveringszone). De kleine
locatie aan de Kimsweerderweg, het Maditerrein (0,9 ha) langs de provinciale weg, zal in tijdelijk gebruik worden uitgegeven als werk- en opslagterrein voor verbreding van de N31. Als de
nieuwe weg in 2017 gereed is kan de locatie mogelijk met woningen worden bebouwd. Dat is
dan ook pas mogelijk, omdat het probleem van de geluidhinder van het autoverkeer dan door
verdiepte aanleg is opgelost.
Door de recessie is de planontwikkeling voor het Spaansen-terrein stil gelegd. Een groot deel
van de bedrijfspanden is inmiddels gesloopt en er wordt gekeken naar tijdelijke bestemmingen
voor het terrein. De planontwikkeling voor een definitieve bestemming was, vóór de afwaardering van de grondverwervingskosten, door de hoge verwervings- en verplaatsingskosten financieel lastig. In de Managementletter 2010 werd bij het overzicht van de kosten het terugver23
dien vraagstuk bij het college aangekaart. De ontwikkeling van het Spaansen-terrein wordt
pas aantrekkelijker als de wegverbreding en de ontsluiting op het Spaansen-terrein zijn gerealiseerd.
Voor bodemsanering op het Spaansen-terrein was in 2010 een voorziening van €3 mln. getrof24
fen. Deze voorziening voor de bodemsanering is in de Jaarstukken 2011 echter vrijgevallen en
mede gebruikt om de afwaardering van het Spaansen-terrein te dekken. De reden voor het
vrijvallen van de voorziening bodemsanering is onduidelijk. Er is evenwel sprake van een subsidieaanvraag ISV bij de provincie Friesland voor bodemsanering op het Spaansen -terrein van
€1,5 mln. (50% van de kosten van €3 mln.) voor de ontwikkeling van het terrein als woningbouwlocatie. Als die subsidie wordt toegekend is er een uitvoeringsverplichting. Indien de subsidie wordt toegekend zal de ontwikkeling van het Spaansen -terrein wederom op al zijn merites
25
worden beoordeeld.
Bij een eventuele ontwikkeling van het Spaansen-terrein zullen niet snel grote financiële risico’s hoeven te ontstaan, omdat de boekwaarde nihil is. Er kan wel concurrentie ontstaan met
andere woningbouwlocaties, zoals Ludinga.
De motivering om alle in 2009 verworven gronden af te waarderen is helder en begrijpelijk,
maar weinig kwantitatief onderbouwd en ook niet in relatie tot andere mogelijke maatregelen
23
24
25

Deloitte, Management-letter 2010 - gemeente Harlingen, Leeuwarden, 2010 (blz. 7).
Ernst & Young, Gemeente Harlingen Managementletter 2011, Groningen, 2011 (blz. 2).
Wethouder Financiën, Brief aan de gemeenteraad van Harlingen, 23 mei 2012. De uitslag over de subs idietoekenning werd verwacht omstreeks juli 2012. Deze is begin december nog niet bekend.
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(zie het onderstaande kader). Wat een vraag oproept is de afwaardering tot nul bij met name
het Spaansen-terrein. De BBV-regel is afwaardering tot de waarde van het ‘geldende’gebruik
voor de verwerving. In het geval van het Spaansen-terrein niet agrarische grond, maar bedrijventerrein. Het terrein Westerzeedijk heeft agrarisch gebruik en is afgewaardeerd tot €5 per
m2. De waarde van het Spaansen-terrein zou dus €5 per m2 of hoger kunnen zijn.

Mogelijke maatregelen beheersing risico’s grondposities
Optimalisering bouwprogramma’s voor huidige markt (meer goedkopere segmenten, meer aanbod van
vrije kavels in goedkopere segmenten, minder dure appartementen enz.)
Mogelijkheden tijdelijk of alternatief gebruik van de gronden
Heroverwegen lopende grondexploitaties (de “bouwstop -analyse”: welke actief houden, welke temporiseren, welke -tijdelijk - stoppen)
Afwaardering van gronden of het treffen van een voorziening en/of het afstoten van gronden

Actief grondbeleid: Oostpoort II
In 2002 is dit project in exploitatie genomen. Het betreft hier 5,3 hectare van de exploitati emaatschappij Oostpoort Harlingen BV aangekochte industriegrond. Hiervan is tot en met 2011
1,7 hectare verkocht. De verkoop van deze grond loopt al sinds 2002 niet goed.
Bij eenzelfde verkooptempo is de resterende grond pas over 21 jaar door de markt opgenomen.
Besloten is om het financiële risico van de grondexploitatie van dit bedrijventerrein uit de bo eken te halen door deze grondexploitatie per 31 december 2011 af te wikkelen met een dekking
van het resterende tekort.
Tabel 3-3 Grondexploitatie Oostpoort II per eind 2011

Bron: Jaarstukken 2011 (blz. 85).

Geraamd was een nadelig resultaat op de grondexploitatie Oostpoort II van € 96.000, zodat het
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nadelige effect op het rekeningresultaat niet €813.000, maar € 717.000 bedraagt. Voor dekking
hiervan is onder meer de Reserve grondexploitatie ingezet (zie paragraaf 3.4).
Door deze aanpak van afsluiting en dekking van het resterend tekort is het risico van de grondexploitatie Oostpoort tot €0 gereduceerd.
Op termijn staan daar nog baten tegenover. Op 1 januari 2012 lag er nog 3,6 hectare te verkopen grond op het bedrijventerrein Oostpoort II. Uitgaande van ee n gemiddelde verkoopprijs
van €40 per m2 leveren deze gronden komend decennium mogelijk € 1.4 mln. op. Op het moment van verkoop van een kavel zal deze opbrengst als eenmalige opbrengst worden meegenomen in de jaarrekening van het desbetreffende jaar.
De motivering van deze aanpak is helder en begrijpelijk. De onderbouwing is echter beperkt en
onduidelijk is of ook een afweging met andere mogelijke maatregelen is gemaakt (zie onde rstaand kader voor voorbeelden hiervan).

Mogelijke maatregelen beheersing risico’s grondexploitatie
Aanpassing parameters rente, kosten en opbrengstenstijgingen.
Langere fasering kosten en opbrengsten (goed afgestemd op actuele verwachtingen over de markto pname van divers functies als wonen en werken komende 10 jaar)
Optimalisering bouwprogramma’s voor huidige markt (meer goedkopere segmenten, meer aanbod van
vrije kavels in goedkopere segmenten, minder dure appartementen enz.)
Verlaging grondprijzen (in bepaalde segmenten afgewogen tegen langere verkooptijd met renteverli ezen)
Betere beheersing van plankosten
Mogelijkheden tijdelijk of alternatief gebruik van de gronden
Heroverwegen lopende grondexploitaties (de zogenaamd “bouwstop -analyse”: welke actief houden,
welke temporiseren, welke -tijdelijk - stoppen)
Treffen van extra voorzieningen voor tegenvallers in lopende grondexploitaties
Afwaardering van gronden of het treffen van een voorziening en/of het afstoten van gronden
Aanvullende maatregelen buiten het grondbeleid; zoals vernieuwing prestatieafspraken met woningco rporaties (meer nieuwbouw), activering nieuwbouwmarkt voor koopwoningen (met ontwikkelaars en
makelaars), activeren acquisitie voor bedrijven en inwoners.

Semi-actief grondbeleid: Ludinga
Ludinga is gestart in 2004. De ontwikkelaar Ludinga Vastgoed BV heeft de gronden van de gemeente gekocht per 1 januari 2002 voor € 4,2 mln. Levering en betaling vindt plaats op het
moment van levering door Ludinga Vastgoed BV van deze gronden in bouwrijpe staat aan de
nieuwe bewoners. Eind 2012 is circa 40% geleverd en resteert dus nog 60% van de circa 24 ha.
Voor het nog niet door Ludinga Vastgoed BV voldane gedeelte van de koopsom ontvangt de
gemeente een rentevergoeding vanaf 1 januari 20 12. Het financiële risico (rente) bij stagnerende verkopen ligt derhalve volledig bij Ludinga Vastgoed BV, zo stelt de gemeente in de Paragraaf Grondbeleid van de Jaarstukken 2011.
Tabel 3-4 Grondexploitatie Ludinga per eind 2011
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Bron: Jaarstukken 2011 (blz. 84).

In de Managementletter 2010 is echter eerder opgemerkt dat mede door oplopende renteko sten het rendement op verkopen bij de ontwikkelaar kan dalen. Deze kan daarmee in de financ iele problemen kan komen, zodat het risico weer bij de gemeente kan komen te liggen. De verkopen zijn de laatste paar jaar erg laag. Geadviseerd wordt de risico’s voor de gemeente in
26
kaart te brengen en zo nodig te verwerken in de jaarrekening.
In Jaarstukken 2011 wordt niet over dit risico gesproken. De reserve grondexploitaties die tot
2012 bestond hield evenwel rekening met een risico van vertraging (rentekosten bij 4 jaar geen
opbrengsten). Bovendien is er op termijn een duidelijke winstverwachting op deze exploitatie
voor de gemeente. Het risico van de boekwaarde is inmiddels wel ingeperkt.
Volgens gemeentelijke informatie wordt ingaande 2012 de rente over de boekwaarde niet meer
bijgeboekt, maar rechtstreeks ten laste van de exploitatie van de particuliere ontwikkelaar (L udinga Vastgoed) gebracht. Hierdoor wordt het verwachte resultaat voor de gemeente gunstiger,
als de private ontwikkelaar de gronden weet te verkopen.
Op basis van de overeenkomst is per eind 2011 becijferd dat de gemeente op het project L udinga een winst zal realiseren van €2,2 mln. Uitgaande van de gerealiseerde grondverkoop van
40% eind 2012 en nog 60% te verkopen zal de exploitatie tegen 2021 kunnen worden afgesl oten en de verwachte winst voor de gemeente zijn gerealiseerd.
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Deloitte, Management-letter 2010 - gemeente Harlingen, Leeuwarden, 2010 (blz. 19); Ernst & Young,
Gemeente Harlingen Managementletter 2011, Groningen, 2011 (blz. 3).
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PPS-grondexploitatie: Westergo CV
Voor de financiële risico’s van de gemeente is de PPS -grondexploitatie van Westergo nog een
27
item. In 2008 leed Westergo CV een verlies van €416.800, in 2010 een verlies van €67.700 . In
de jaarstukken 2009 (blz. 66) zijn de resultaten van Westergo in 2009 nog niet bekend. Het
nadelig saldo van 2008 wordt nogmaals vermeld. Het resultaat van 2009 is niet vermeld in de
jaarstukken 2010.
Westergo CV heeft €5,3 mln. eigen vermogen en €9,3 mln. vreemd ver mogen. De bedoeling
was de ontwikkeling en uitgifte van het nieuwe industrie - en zeehavencomplex in 2012 te voltooien.
Onduidelijk is welke risico’s verder met Westergo CV worden gelopen. In de Paragraaf Verbonden Partijen worden kort een aantal van de verbonden partijen besproken vanwege het belang
dat de gemeente bij deze partijen heeft. Hierbij wordt aandacht besteed aan de doelstelling,
de financiële en bestuurlijke betrokkenheid van de gemeente en eventuele bijzonderheden en
beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij. In sommige jaren staat is er geen toelichting
28
over Westergo vermeld, in andere jaren een beschrijving zonder aandacht voor risico’s die
nog gelopen worden of verwacht exploitatieresultaat.
Van de bestudeerde documenten geeft de bestuurlijke reactie op het rapport van de Rekenk amercommissie over de Westergo CV nog de meest actuele informatie per 14 januari 2010:
“Van de 51 hectare uitgeefbare grond is sinds 2001, 24 hectare verkocht. Er moet nog 27 hect are worden verkocht. De verkoopsnelheid vertraagd de laatste twee jaren.
Dit wordt ons inziens (mede) veroorzaakt door het teruglopende economische klimaat. Wordt
dezelfde verkoopsnelheid gehaald als in de eerste negen jaren, wat op dit moment redelijke rwijs niet mag worden verwacht, dan zal de laatste kavel pas in 2019 verkocht zijn. Dit verhoudt
zich niet tot de statutair geplande looptijd van de private rechtspersoon.
Stagnerende verkopen zullen de financiële positie van de CV, die in het rapport als robuust
wordt omschreven, danig verslechteren. Immers, de oplopende rent ekosten, de doorlopende
bedrijfskosten (management, marketing, ca.) en de jaarlijkse exploitatieverliezen op de kraa n29
baan, zullen het rendement van de investeerders snel doen slinken. ”
30

Uit de Managementletter 2011 blijkt dat het college bezig was met een notitie over de cont inuïteit van de Westergo CV, in verband met het komende einde van de statutair geplande loo ptijd. Tevens wordt aangegeven dat er een financieel risico voor de gemeente is. Geadviseerd
wordt een onderbouwing van de waardering te geven.
Voor de lening en deelname in het aandelenkapitaal van d e Westergo CV heeft de gemeente in
2011 een voorziening getroffen van € 1.001.000. De toelichting is summier:
“In verband met de financiële situatie van de CV/BV Westergo is een voorziening gevormd voor
de deelneming in het kapitaal en de vorderingen die de gemeente op de CV/BV heeft. Er is een
voorziening gevormd voor de deelneming in het kapitaal van de CV/BV Westergo en de vord e31
ringen die de gemeente op de CV/BV heeft, € 1 miljoen nadelig.”
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Programmabegroting 2010, blz. 91; Jaarstukken 2011, blz.79. Over het resultaat van Westergo CV in
2009 is in de bestudeerde begrotingen en jaarstukken geen informatie gevonden.
Zoals Programmabegroting 2010, blz. 64-66. In de Programmabegroting 2012 wel (blz. 81).
Rekenkamercommissie Harlingen, De ontwikkelingsmaatschappij Westergo CV/BV - onderzoeksrapportage, 2010, blz. 37-38.
Ernst & Young, Gemeente Harlingen Managementletter 2011, Groningen, 2011 (blz. 3).
Jaarstukken 2011 (blz. 6, 61, 104, 112 en 126).
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Volgens ambtelijke informatie zijn er financiële tekorten als gevolg van stagnerende verkoop
van gronden in het havengebied. Er zijn veel investeringen gedaan, de opbrengsten blijven door
stagnerende verkoop achter, waardoor de rentekosten oplopen en tekorten op de grondexplo itatie zijn ontstaan.
Particuliere grondexploitaties
Bij particuliere grondexploitaties kan sprake z ijn van een gemeentelijk risico in verband met het
verhaal van met name bovenwijkse kosten die de gemeente maakt. Hierover is in de best udeerde documenten geen informatie gevonden. Particuliere grondexploitaties zijn er in Harlingen volgens ambtelijke informatie nauwelijks. Hieraan zijn voor de gemeente geen risico’s aan
verbonden. Er wordt ook nauwelijks gebouwd.
Onduidelijk is hoe stedelijke vernieuwing door de corporatie verloopt. Het lopende Plan Zuid
met een deel sloop-nieuwbouw wordt door de corporatie uitgevoerd. Er is sprake van een particuliere grondexploitatie. De gemeente heeft een Reserve Stedelijke Vernieuwing. Hieruit zijn
in 2010 vooral uitgaven gedaan voor Plan Zuid, waarmee deze Reserve van bijna €1 mln. terug
32
liep naar €738.000. In 2011 nam de Reserve Stedelijke Vernieuwing naar €279.000. Daarnaast
is de Reserve ISV-3 ingesteld met €3 mln. Hoe een en ander in elkaar steekt wordt uit de Jaarstukken en begrotingen niet duidelijk. Niet alle (rijks)gelden voor stedelijke vernieuwing zijn
overigens bedoeld voor de grondexploitatie, maar ook voor sociale vernieuwing in de aangew ezen wijken. Ook is onduidelijk of er nog risico’s zijn verbonden aan twee plannen met een eigen bovenwijkse voorzieningen, waarvoor nog twee reserves worden aangehouden (Bynia State
en Wynaldum).

3.4

Risico’s, risicoreserve en financieel perspectief

Risicoreserve grondexploitatie
Voor de risico’s van gemeentelijk grondexploitatie had de gemeente Harlingen een Risicoreserve grondexploitatie. De buffer van deze reserve is berekend volgens de methode die daarvoor is
33
vastgesteld. De uitkomst van de benodigde reserve wijkt niet veel af van de uitkomst bij to epassing van de IFLO norm van BZK, die wordt beschouwd als minimum voor de risicoreserve
(zijnde 10% van de boekwaarde en 10% van de nog maken kosten van lopende grondexploit aties).
De Risicoreserve grondexploitatie was betrekkelijk klein, €360.387. Dit hangt samen met de
betrekkelijk lage netto investeringen (boekwaarde) in twee grondexploitaties (Ludinga en Oostpoort II, zie paragraaf 3.3).
Door de crisis op de vastgoedmarkten zijn risicoanalyses en normen voor risicoberekening op
de proef gesteld. Deze bleken bij veel gemeenten niet bestand tegen de financiële gevolgen van
de crisis voor actief gemeentelijk grondbeleid. De normen hadden vooral betrekking op risico’s
van lopende grondexploitaties, niet op grondposities. Bij de lopende gr ondexploitaties van de
gemeente Harlingen (eigenlijk alleen Oostp oort II) konden de risico’s van vertraging van grondverkoop in beginsel nog vier jaar worden opgevangen. Het grote risico zat echter bij de tamelijk
recent verworven grondposities. Daarvoor waren geen risicoreserves aangehouden. Dat gronden in waarde zouden dalen was voor de start van crisis van 2007 -2008 geen serieus risico.
Sinds medio de jaren 1980 stegen de grondprijzen voortdurend. Vroegtijdig inkopen was met
die verwachting alleen maar voordelig en zonder veel financiële risico (de rentekosten over de
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Jaarstukken 2010 (blz. 66); Jaarstukken 2011 (blz. 104).
Nota Reserves en Voorzieningen 2007 (blz. 38 ). De methode is ook opgenomen in de Not a Grondbeleid
2010.
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verworven grond waren lager dan de waardestijging). NIEG-gronden kregen dan ook geen
plaats in de methodiek van bepaling van de risicoreserve. Toen als gevolg van de crisis grondposities moesten worden afgewaardeerd hebben veel gemeenten de reserve grondexploitatie
34
aangevuld vanuit de algemene middelen of vrijval van voorzieningen en reserves, zoals in
Harlingen.
De Reserve grondexploitatie is per 1 januari 2012 opgeheven en het saldo is toegevoegd aan de
voorziening voor Oostpoort II voor afsluiting van deze grondexploitatie. In de Nota Reserves en
Voorzieningen 2011 is door de gemeenteraad het beleid voor de reserves en voorzieningen die
35
betrekking hebben op de grondexploitatie aangepast.

Risico’s van grondposities bij de provincie Fryslan
De provincie Friesland heeft in 2007-2011 ruim 1.000 ha gronden verworven voor wegaanleg en mogelijke gebiedsontwikkeling daarom heen. Volgens de Noordelijke Rekenkamer had de provincie geen aa nkoopstrategie en onvoldoende kennis. Het beleid werd daardoor ondoelmatig: soms onnodige hoge
prijzen voor grondaankoop en schadeloosstellingen. Door ook gronden aan te kopen waarvoor de b estemming onduidelijk is bestaat er het risico dat deze geen andere best emming krijgen en bij dalende
36
grondprijzen is er dan sprake van verlies op verkoop van overtollige grond .

Resterende risico’s en financiële perspectieven
Als gevolg van de afsluiting van de grondexploitatie Oostpoort II (met het treffen van een laatste voorziening), de getroffen voorziening voor Westergo en de grote afboeking bij de NIEG gronden lijken er nauwelijks meer financiële risico’s voor het grondbeleid Harlingen te bestaan.
Er is in financiële zin ‘schoon schip gemaakt’, zoals het persbericht over de Jaarstukken 2011
aangaf. Dit is ook de achtergrond voor het opheffen van de Reserve grondexploitatie.
Er is nauwelijks nog sprake van een boekwaarde over NIEG -gronden.
De enige nog lopende grondexploitatie Ludinga kent een verwachte winst (€2,2 mln.), die vol37
gens de gemeente voldoende groot is om tegenvallers op te vangen. Voor Ludinga geldt bovendien, volgens gemeentelijke informatie, dat ingaande 2012 de rente over de boekwaarde
niet meer wordt bijgeboekt, maar rechtstreeks ten laste van de exploitatie van de particuliere
ontwikkelaar (Ludinga Vastgoed) wordt gebracht. Hierdoor wordt het verwachte resultaat voor
de gemeente gunstiger, als de private ontwikkelaar de gronden weet te verkopen.
Het perspectief van het grondbeleid is evenwel niet geheel zonder verdere financiële risico’s.
Er zijn mogelijk nog enkele risico’s die niet geheel onder controle zijn in het grondbeleid van
Harlingen.
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Er kunnen nog risico’s verbonden zijn aan de grondexploitatie Ludinga. Wat zijn de financiële gevolgen als de ontwikkelaar zijn verplichtingen niet kan nakomen? Het plan
heeft nog een looptijd van tenminste negen jaar. Volgens de wethouder levert Ludinga

Bij gemeenten zonder aparte reserve grondexploitatie kwam de afboeking ten laste van de algemene
reserve.
Nota Reserves en Voorzieningen 2011 (blz. 25).
Noordelijke Rekenkamer, Naar verantwoorde grondverwerving, Assen, 2012.
In de grondexploitatie bevond zich volgens de accountant ook een rentemarge. De rekenrente was 6%
terwijl de feitelijke marktrente lager lag. Met de Nota Reserves en Voorzieningen 2011 (blz. 8 -10) is dit
aangepast met een lagere rente van 3,5%. Zie Ernst & Young, Gemeente Harlingen Managementletter
2011, Groningen, 2011 (blz. 4); Nota Reserves en Voorzieningen 2007 (blz. 7-12).
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voor de gemeente weinig risico op. De ontwikkelaar komt tot dusverre zijn betalingen
(ook rente) na. De ontwikkelaar heeft ook voldoende middelen om de afspraken na te
komen. Daar heeft de gemeente naar gekeken.


Er zijn bij Westergo CV resterende grondexploitatierisico’s. Het nieuwe havengebied zal
nog veel jaren van gronduitgifte kennen. Westergo is volgens de wethouder nog een
lastig dossier. Tussen de deelnemers is verschil van mening over de hoogte van de
grondprijzen. Deze liggen veel hoger dan bijvoorbeeld in Oostpoort II. Afwaardering
van de gronden van Westergo is mogelijk nodig, net zoals bij Oostpoort II is gebeurd.
De gemeente heeft te weinig invloed om bij te sturen. Het perspectief is ook afhank elijk van de andere deelnemende publieke partijen (met name de provincie Friesland)
met name aangaande het havenbeleid. De haven van Harlingen wordt nog onvoldoende
centraal gesteld. De raad zal nog geïnformeerd worden over het te voeren beleid door
de gemeente Harlingen in zake Westergo en de mogelijke financiële gevolgen.



De grondposities NIEGG brengen met de afwaardering in 2011 in beginsel weinig risico
met zich mee. Onduidelijk is echter of er nog (netto) kosten voor de gemeente uit
voortvloeien bij tijdelijk beheer en mogelijk toekomstige bestemmingen. Het Spaansen terrein wordt volgens gemeentelijke informatie mogelijk een park. In dat geval zijn er
nog plan- en aanlegkosten van het park. Voor het Spaansen-terrein kan ook woningbouw nog een invulling zijn, als de gemeente de aangevraagde subsidie bodemsanering
voor woningbouw van de provincie krijgt (subsidie ISV) en wil gebruiken. De financiële
gevolgen van deze mogelijke bestemmingen zijn nog onduidelijk.
De perspectieven van de grondposities voor het toekomstig gebruik op termijn zijn o nduidelijk en daarmee ook de financiële gevolgen ervan. Dat kunnen ook positieve f inanciële gevolgen zijn bij commerciële gronduitgifte.

Het volgende overzicht laat zien dat het grondbeleid de gemeente per saldo veel heeft gekost.
Op termijn kan dit evenwel gefaseerd over een lange re periode een opbrengst opleveren die in
omvang vergelijkbaar kan zijn, als Ludinga en Westergo niet voor tegenvallers zorgen en prijzen
van vastgoed niet verder blijven dalen. Bij een vergelijking van kosten en opbrengsten moet
ook gederfde rente worden gerekend over afboekingen die nu zijn gedaan (nu nog niet te
schatten, omdat de mogelijk nieuwe functies onbekend zijn en de periode tot het moment van
gronduitgifte voor de functies).
Tabel 3-5 Overzicht kosten en mogelijke baten grondexploitatie Harlingen in mln. euro’s
Afboekingen en voorzieningen
Kosten
Opbrengsten op lange termijn
NIEG-gronden en Oostpoort II 2011
9,8 mln.
Mogelijk 9,8 mln.
Oostpoort II voorziening t/m 2010
1,7 mln.
Mogelijk 1,7 mln.
Ludinga
Mogelijk 2,2 mln.
Westergo CV 2011
1,0 mln.
?
Totaal
12,5 mln.
Mogelijk 13,7 mln.

3.5

Conclusies financiële risicobeheersing

Wat is het beleid om de financiële risico’s van het grondbeleid en grondexploitaties te behee rsen: welke doelen stelt de gemeente zich hierbij en hoe worden die doelen nagestreefd?
Er is een beperkt gemeentelijk beleidskader voor risicomanagement van het grondbeleid. Belangrijk is dat grondexploitaties minimaal één keer per jaar moeten worden herzien (conform
het BBV). Ook zijn er spelregels voor het verwerven van strategische gronden. Tot 2012 was er
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een Risicoreserve grondexploitatie met een rekenregel om de benodigde risicoreserve voor
lopende grondexploitaties te bepalen.
Het beleid voor risicobeheersing is gefragmenteerd. Er zijn geen specifieke doelen voor gefo rmuleerd. Er wordt niet stelselmatig een overzicht bijgehouden van de financiële risico’s. Ook is
niet duidelijk hoe risico’s in beeld worden gebracht en met welke methoden en in welke mate
vastgestelde risico’s worden gekwantificeerd. Er worden geen beheersmaatregelen per risico
geformuleerd. En het effect van de maatregelen wordt niet gemonitord.
Hoe gaat de gemeente om met het risicomanagement?
De wel gestelde regels zijn gevolgd als deze van toepassing zijn. Er waren maar twee (semi-)
actieve gemeentelijke grondexploitaties (Ludinga en Oostpoort II). Deze (gemeentelijke) grondexploitaties zijn minimaal sluitend of hebben een aangegeven verliesdekking (voorziening).
Marktconforme grondprijzen zijn in rekening gebracht. Jaarlijks zijn de grondexploitaties herzien bij het samenstellen van de jaarrekening. Er is geen tussentijdse winstneming gedaan.
Er was tot 2012 een Risicoreserve grondexploitaties, waarvan de omvang volgens voorgeschreven methode is bepaald.
De (aanvullende) regels voor de strategische verwerving van 2010 en 2011 zijn sinds november
nog niet toegepast, omdat er geen concrete plannen voor nieuwe strategische verwervingen
zijn opgestart. Dit komt tot 2020 waarschijnlijk alleen nog bij het Willemshavengebied aan de
orde. Ook zijn geen trajecten gestart voor nieuwe overeenkomsten met marktpartijen vo or
semi-actief of passief grondbeleid.
De in de Nota Grondbeleid aangekondigde notitie over het fonds bovenwijkse voorzieningen
(en een daarvoor benodigde structuurvisie) voor bovenplanse kostenvereven ing voor alle ontwikkellocaties zal niet aan de raad worden voorgelegd. Volgens de gehouden interviews is de
notitie komende jaren niet nodig omdat er geen investeringen in bovenwijkse voorzieningen
worden gedaan waarvan de kosten moeten worden verhaald.
Ad hoc is er in 2011 ingegrepen om grote onvoorziene fi nanciële risico’s als gevolg van grondverwerving uit 2009 en de crisis in vastgoedmarkten op te vangen (zie hieronder).
In hoeverre maakt de gemeente gebruik van de ervaringen uit eerder beleid of eerdere gron dexploitaties of uit externe bronnen om het risicomanagement te verbeteren en waarin komt dit
leereffect tot uitdrukking?
Naar aanleiding van risicovolle grondaankopen in 2009 is het beleid hiervoor in 2010 en 2011
aangescherpt. Er is geleerd van eigen ervaringen met eerder beleid. De grondverwerving i s
meer ingekaderd, waarbij de risicoanalyse en taxatie van grondwaarde zijn verankerd. Hoe de
risicoanalyse er uitziet is nog niet duidelijk. Er zijn op basis van het beleid van 2010 en 2011
nog geen gronden verworven.
Hoe hebben de boekwaarden en de financiële risico’s zich ontwikkeld, dit mede in het licht van
de financieel-economische ontwikkelingen sinds 2008? Welke financiële risico’s loopt de g emeente nu en op middellange termijn per grondexploitatie en met het totale grondbeleid?
De boekwaarde bestaat uit aankopen van gronden (NIEGG ) en netto investeringen in grondexploitaties.
Tabel 3-6 Boekwaarde van lopende grondexploitaties en niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) van het
grondbeleid van Harlingen, 2008-2011 (exclusief Westergo)
Lopende exploitaties
NIEGG
Totale Boekwaarde
2008
€4,6 mln
€0,1 mln
€4,7 mln*
2009
€4,6 mln
€0,1 mln
€4,7 mln*
2010
€5,8 mln
€0,1 mln
€5,9 mln
2011 begin
€6,1 mln
€9,5 mln
€15,6 mln
2011 eind
€3,6 mln
€0,5 mln
€4,1 mln
*In die jaren werd de boekwaarde van €0,9 mln. van erfpachtgrond nog meegerekend. Deze is hier in mindering gebracht.
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Bron: Jaarstukken 2008 (blz. 50-51); 2009 (blz. 68-69); 2010 (blz. 51); 2011 (blz. 83-86).

De boekwaarde van het grondbeleid van Harlingen (exclusief Westergo CV van wege het ontbreken van de gegevens) is in meeste jaren rond de €5 mln. Door de grondverwervingen van 2009
die begin 2011 in de boeken verschijnen, verdriedubbelt de boekwaarde tot €15,6 mln. Eind
2011 vindt er een afboeking plaats van € 9 mln. op deze grondposities en van €2,5 mln. op de
lopende exploitatie Oostpoort II (wat leidt tot een negatief resultaat van €11,5 mln. over 2011).
Door deze afboekingen neemt de boekwaarde eind 2011 weer af tot ruim €4 mln. Deze boe kwaarde heeft hoofdzakelijk betrekking op de enige resterende lopende grondexploitatie Ludi nga.
De risico’s van het grondbeleid zijn met deze lage boekwaarde en vanaf 2012 met rentekostenvergoeding door de private ontwikkelaar vrij gering, temeer daar de gemeente voor de betreffende grondexploitatie Ludinga een winst verwacht van ruim €2 mln. (zie tabel 2-2) en eigenlijk
voor die exploitatie geen gemeentelijke investeringen nodig zijn (semi actief grondbeleid, de
ontwikkelaar voert de verdere exploitatie uit en loopt daarbij het risico).
Op basis van deze winstverwachting, de grote afboeking van de grondposities en Oostpoort II
heeft de gemeente besloten om de Risicoreserve grondexploitatie met ingang van 2012 te b eeindigen. Eventuele risico’s van grondbeleid worden mee genomen bij de bepaling van de b enodigde algemene reserve. De grote afboekingen van 2011 zijn gefinancierd vanuit vrijval van
bepaalde reserves en voorzieningen.
De rekenregels voor de bepaling van de benodigde risicoserve hadden in Harlingen, maar ook in
veel andere gemeenten alleen betrekking op actieve lopende grondexploitaties. Risico’s van
grondposities zijn tot voor kort vrij structureel onderschat, omdat voor de crisis de grondwaa rden van grondposities decennia meer stegen dan de rente over de verworven gronden. Het is in
Harlingen echter de vraag of voor met name de grondverwerving Spaansen-terrein de afwaardering tot nul Euro per m2 niet te veel is geweest. De BBV -regel is waardering van de grond bij
het geldende gebruik. Dat is bij bedrijventerrein mogelijk zelfs meer dan het agrarisch gebruik
van €5 per m2 waarvoor het Westerzeedijk-terrein is gewaardeerd.
Het perspectief van het grondbeleid is echter niet geheel zonder verdere financiële risico’s,.
Bij Westergo CV is ondanks een extra gemeentelijke bijdrage van €1 mln. in 2011 nog sprake
van resterende grondexploitatierisico’s. Het nieuwe havengebied zal nog veel jaren van gron duitgifte kennen. Afwaardering van de gronden van Westergo is mogelijk nodig, net zoals bij
Oostpoort II is gebeurd. De gemeenteraad wordt nog geïnformeerd over het te voeren beleid
door de gemeente Harlingen in zake Westergo en de mogelijke financiële gevolgen.
Ook Ludinga kan een financieel risico met zich meer brengen als de ontwikkelaar zijn betali ngen aan de gemeente niet meer kan na komen.
De grondposities (NIEGG) brengen met de afwaardering in 2011 in beginsel weinig risico met
zich mee. Er kunnen echter nog (netto) kosten voor de gemeente ontstaan als gevolg van tijdelijk beheer en mogelijk toekomstige bestemmingen , zoals een stadspark op het Spaansenterrein.
Anderzijds kunnen er op langere termijn ook positieve financiële gevolgen zijn bij commerciële
gronduitgifte van de grondposities. Het grondbeleid heeft de gemeente per saldo in 2011 veel
gekost (€11,7 mln.). Op termijn kan dit evenwel gefaseerd over een lange periode ook opbrengsten opleveren (indien met name Westergo niet voor meer tegenvallers zorgt).
Ten slotte blijft onduidelijk uit de bestudeerde docum enten wat de mogelijke financiële risico’s
van de gemeente zijn bij locaties van stedelijke vernieuwing door de corporatie, waarvoor de
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gemeente overigens bestemmingsreserves ‘Stedelijke vernieuwing’ heeft. Het gemeentelijk
grondprijsbeleid voor sociale woningbouw moet mogelijk mede daarvoor nog worden geoptimaliseerd. Onduidelijk is ook of er nog risico’s zijn verbonden aan twee plannen met een eigen
bovenwijkse voorzieningen, waarvoor nog twee reserves worden aangehouden (Bynia State en
Wynaldum).
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Hoofdstuk 4
Informatievoorziening aan de raad
In dit hoofdstuk wordt ingegaan de derde groep deelvragen over de informatievoorziening aan
de raad over grondbeleid van de gemeente Harlingen in 2009 -2011: de regels voor de informatievoorziening (paragraaf 4.1) en regels en de praktijk (paragraaf 4.2). Daarna volgen de conclusies over de informatievoorziening (paragraaf 4.3).

4.1

Regels voor informatievoorziening aan de raad

Voor sturing en controle van het grondbeleid door de gemeenteraad is de informatievoorzi ening een essentiële voorwaarde. Voor de informatievoorziening aan de gemeenteraad heeft de
rijksoverheid regels gesteld. De Gemeentewet geeft regels voor aankopen en verkopen van
grond (zie onderstaand kader).
Aan- en verkoop onroerende zaken door B&W - Gemeentewet art. 160 en 169
In de Gemeentewet is bepaald dat het college besluiten tot aan- en verkoop van onroerende zaken neemt (voordien kon de raad
dit doen).
De wet geeft echter twee verbijzonderingen:
 het college geeft vooraf inlichtingen over het besluit als de raad erom vraagt, dan wel indien het besluit ingrijpende gevolgen
kan hebben voor de gemeente;
 als het besluit ingrijpende gevolgen kan hebben neemt het college pas een besluit nadat de raad zijn wensen en bedenkingen
ter zake aan het college heeft kunnen uitbrengen.
De wettelijke delegatie van besluiten aan het college doet overigens niets af aan het budgetrecht van de raad (bijvoorbeeld besluiten over een voorbereidingskrediet voor grondverwerving voor een plan).

Artikel 16 BBV: verantwoording grondbeleid (v e t = H a r l in g e n v o ld o e t h ie r a a n )
De paragraaf betreffende het grondbeleid bevat ten minste:
a. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in
de begroting;
b. een aanduiding van de wijze waarop de provincie onderscheidenlijk gemeente het grondbeleid uitvoert;
c. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; (niet pps)
d. een onderbouwing van de geraamde winstneming;
e. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken.

Artikel 70 BBV: verantwoording grondexploitatie
1. In de toelichting op het onderhanden werk inzake grondexploitatie wordt voor het totaal van de in exploitatie zijnde complexen
aangegeven:
a.de boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar;
b.de vermeerderingen in het begrotingsjaar;
c. de verminderingen in het begrotingsjaar;
d. de boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar;
e. de geraamde nog te maken kosten en een onderbouwing hiervan;
f. de geraamde opbrengsten en een onderbouwing hiervan;
g. het geraamde eindresultaat;
h. een uiteenzetting van de wijze waarop eventuele nadelige resultaten worden opgevangen.
2. Van de nog niet in exploitatie genomen gronden wordt de gemiddelde boekwaarde per m2 vermeld.
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Het BBV geeft voor de informatievoorziening over het grondbeleid en de grondexploitatie r egels die in bovenstaande twee kaders zijn opgenomen.
Daarnaast geeft het BBV voorschriften over de informatievoorziening over PPSgrondexploitaties bij Verbonden Partijen en over de NIEG -gronden (ook de waardering ervan).
De paragraaf betreffende de verbonden partijen (BBV artikel 16) bevat ten minste:
a. de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn
opgenomen in de begroting;
b. de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen .
In het gemeentelijk beleid (de Financiële Verordening en de Nota Grondbeleid) zijn enkele aanvullende regels geformuleerd. Deze zijn in hoofdstuk 3 al aan de orde geweest, zoals (jaarlijkse
herziening van) grondexploitaties die door de raad worden vastgesteld en drie maal per jaar
een rapportage over de uitputting van investeringskredieten groter dan €250.000.
De raad heeft met de Nota Grondbeleid kaders gegeven voor de uitvoering van het grondbe leid
door het college. Met de Notitie Spaansen-terrrein heeft de raad aangaande strategische verwervingen aanvullende richtlijnen aan het college gegeven (zie paragraaf 3.1).
Voor sturing en controle zijn er de gebruikelijke momenten in de planning- en controle cyclus.
Voor de toetsing van de informatievoorziening over het grondbeleid is er ook een referenti emodel, dat in paragraaf 1.3 is opgenomen. De meeste beleidsdocumenten zijn ook in Harlingen
vastgesteld en bevatten geen nadere regels voor de informatievoorziening. Zo geeft h et Werkboek Basis-afspraken Projectmatig Werken gemeente Harlingen van 2010 voor (grondexploitatie)projecten geen regels over de informatievoorziening of beslismomenten voor de raad bij
projecten.

4.2

Informatievoorziening in de praktijk

De raad heeft met diverse relevante nota’s kaders gegeven voor de uitvoering van het grondb eleid van de gemeente Harlingen. Getoetst aan het referentiemodel voor informatievoorziening
over het grondbeleid (zie paragraaf 1.3) hanteert de gemeente Harlingen de meeste beleidsd ocumenten. Voor risicomanagement bij grondbeleid is er geen apart beleidskader (ook niet in
de Nota Grondbeleid). En er is ook geen Meerjarenprognose ‘grondbedrijf’ w aarin met name
ook een doorkijk naar de mogelijke grondexploitatieresultaten van de NIEG-gronden kan worden gegeven.
Naar aanleiding van de Nota Grondbeleid heeft de raad gevraagd om nadere (proces) regels
voor strategische verwerving. Bij de verwerving het Spaansen-terrein in 2009 was de raad van
oordeel dat deze verwerving niet transparant verlopen is. De strategische verwerving van het
Spaansen-terrein is door de raad kritisch gevolgd en heeft tot beleidsaanpassing geleid voor de
strategische verwerving door de gemeente en de sturing en controle hierbij door de raad.
Nieuwe regelgeving voor grondverwerving en exploitatieovereenkomsten met marktpartijen
van 2011 (‘Notitie’ Spaansen-terrein) is voor toepassing nog niet aan de orde geweest. De raad
heeft de daarvoor benodigde informatie voor besluitvorming dan ook nog niet gehad.
BBV en Paragraaf Grondbeleid
Voor de jaarlijkse sturing en controle van het grondbeleid is de paragraaf Grondbeleid in de
Programmabegroting en de Jaarstukken relevant.
In het BBV zijn hiervoor informatievereisten geformuleerd. De Paragraaf Grondbeleid van Ha rlingen voldoet op diverse punten aan deze vereisten (zie de kaders hierover in paragraaf 4.1).
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Maar op enkele onderdelen wordt het BBV niet gevolgd:
 In het algemeen de financiële risico’s van het grondbeleid en
 de verwachte risico’s en resultaten bij PPS-grondexploitatie Westergo CV in het bijzonder (ook geen inzicht hierin de Paragraaf Verbonden Partijen).
 Inzicht in de nog te maken kosten en opbrengsten van grondexplo itaties bij PPS (Westergo CV).
In het algemeen krijgt de raad onvoldoende informatie over de risico’s van het grondbeleid. Dat
betreft niet alleen het grondverwervingsbeleid maar ook de lopende grondexploitaties, zoals
Ludinga.
De raad krijgt in het bijzonder onvoldoende informatie over PPS-grondexploitatie Westergo CV.
In de Paragraaf Grondbeleid komt Westergo CV niet aan de orde en wordt ook niet naar de
Paragraaf Verbonden Partijen verwezen, waar de PPS wordt genoemd. De inform atievoorziening over Westergo in de Paragraaf Verbonden Partijen is echter te summier voor beoordeling
door de raad (informatie over het verwachte eindresultaat, de boekwaarde en risico’s ontbreken; voor 2009 is zelfs de informatie over het jaarresultaat niet vermeld ). De raad krijgt in de
begroting en jaarstukken derhalve onvoldoende informatie voor controle en bijsturing. In het
rapport van de Rekenkamercommissie over Westergo is dit ook geconstateerd en aanbevolen
38
hier verbetering in te brengen. De raad speelt hierbij zelf ook een rol door (onvoldoende) te
controleren of wel aan de vereiste informatievoorziening wordt voldaan.
De Paragraaf Grondbeleid geeft ook voor onderdelen van het grondbeleid geen informatie om
tot een compleet beeld te kunnen komen.
Informatie over de erfpachtgronden is niet in de Paragraaf Grondbeleid opgenomen (alleen
summiere informatie op de balans en bij de begroting, waar in de paragraaf niet naar wordt
verwezen).
Onduidelijk blijft ook welke overeenkomsten de gemeente heeft gesloten aangaande particuliere grondexploitaties en welke gemeentelijke kosten hierbij moeten worden verhaald. Hieraan
kunnen risico’s kleven (verhalen van gemeentelijke plankosten en eventueel verhaal van kosten
voor bovenwijkse voorzieningen).
In de Paragraaf Grondbeleid wordt geen informatie gegegen over de financiële stand van zaken
en de planning bij drie reserves voor plangebonden bovenwijkse voorzieningen. Dit geldt ook
voor reserves voor stedelijke vernieuwing, die deels voor (particuliere) grondexploitaties (van
de corporatie) (kunnen) zijn bedoeld.
Ten aanzien van kosten die bij grondverwerving horen is onduidelijk waar die worden geboekt.
Bij het Spaansen-terrein zijn bepaalde (aanzienlijke) kosten buiten het ‘grondbeleid’ gebracht
(verplaatsingskosten en bodemsaneringskosten) die normaliter ook thuis horen op een gron dexploitatie bij activering van de grondpositie. Dit kan zorgen voor een niet compleet beeld van
de kosten en opbrengsten van een grondexploitatieproject .

38

Rekenkamercommissie Harlingen, De ontwikkelingsmaatschappij Westergo CV/BV - onderzoeksrapportage, 2010 (blz. 35).
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BBV en afwaardering grondposities, en transparantie van het beleid
De afboekingen van NIEG-gronden in 2011 passen binnen de regelgeving van het BBV, zoals
39
recent vastgelegd in Notitie Grondexploitatie van februari 2012.
Gekeken is naar het verschil tussen boekwaarde en de verwachte marktwaarde rekening hou40
dende met overige nog te maken kosten.
Voorwaarde voor het hebben van NIEG-gronden is volgens het BBV dat deze gronden minimaal
kostendekkend zijn. Als uit een marktwaardetoets blijkt dat deze gronden niet kostendekkend
zijn moet voor het tekort aanvullende dekking worden gevonden. Dit kan door een afboeking of
door het treffen van een voorziening.
Een vraag bij de afwaardering van NIEG-gronden in 2011 is of een deel van de gronden nu niet
is ondergewaardeerd. Dit betreft met name het Spaansen -terrein. De waardering is nul Euro,
terwijl het geldende gebruik van bedrijventerrein een hogere waarde heeft. Andere grondpos ities zijn gewaardeerd op agrarische waarde van €5 per m2.
Nieuw is de stellige BBV-uitspraak inzake de status van NIEGG. Voor het activeren van kosten bij
NIEGG moet een reëel en stellig voornemen bestaan dat deze gronden in de nabije toekomst
zullen worden bebouwd. Deze verwachting moet zijn gebasee rd op een raadsbesluit waarin
inhoud wordt gegeven aan ambitie en planperiode. Ontb reekt een dergelijk raadsbesluit dan
heeft de grond niet de status van NIEGG, maar van Voorraad grond - en hulpstoffen. Bij NIEGG
mogen de verkrijgingskosten (inkoopprijs en bijkomende kosten) én vervaardigingskosten (ind irecte kosten en rente) worden geactiveerd. Bij grondstoffen geldt dit alleen voor de verkri jgingskosten en moeten de vervaardigingskosten ten laste van het jaarrekeningresultaat worden
geboekt. Volgens deze BBV richtlijn 2012 zijn de grondposities van Harlingen geen NIEG gronden, maar grond- en hulpstoffen.
Nadeel van het voorzichtigheidsbeginsel van het BBV in het geval van afboeking bij de waarde41
ring van grondposities is, dat er een stille reserve kan ontstaan bij de grondposities. Op termijn kunnen de strategische verwervingen immers nog baten voor de gemeente opleveren.
Uitgaande van de afboeking gaat het in totaal om circa € 9 mln. (prijspeil 2011, zie tabel 3-5).
Bij eerdere verwervingen vóór 2009 (bijna 10 ha) is de boekwaarde slechts €1 per m2. Hoe deze
waarde tot stand is gekomen wordt in de jaarstukken 2009 t/m 2011 al niet meer toegelicht .
Tevens worden zo de kosten van het strategisch verwervingsbeleid niet meer zichtbaar voor de
raad (hoeveel bedroegen de verwervingskosten, hoeveel aan rente e.d. moet worden bijg eschreven) en kan in de toekomst lastig worden beoordeeld in hoeverre de gemaakte kosten
uiteindelijk worden terug verdiend. Daarmee wordt ook zicht op de doelmatigheid van dit b eleid ontnomen.
Zoals hierboven is aangegeven, is onduidelijk wanneer de gronden naar verwachting kunnen
worden geactiveerd voor nieuwe bestemmingen.

39
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Commissie BBV, Notitie Grondexploitatie, Den Haag, 2012.
Wethouder Financiën, Brief aan de gemeenteraad van Harlingen, 23 mei 2012.
In Rotterdam wordt een soortgelijk beleid gevoerd maar dan voor gemeentelijke investeringen in
grondexploitaties. Als investeringen niet direct gedekt zijn door opbrengsten, dan wordt een voo rziening getroffen. De boekwaarde van gronden zijn dan ook laag en er wordt weinig direct financieel
risico gelopen. De Rekenkamer Rotterdam vindt dit niet transparant. Het financiële resultaat lijkt daardoor rooskleuriger dan het in werkelijkheid is.
Rekenkamer Rotterdam, Gronden voor exploitatie, Rotterdam, 2012.
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Raadsleden over de informatievoorziening
Raadsleden vinden het lastig te beoordelen hoe de informatievoorziening over het grondbeleid
door het college van de gemeente Harlingen is. Men is geïnteresseerd in wat andere gemeenteraden voor informatie krijgen en wat Harlingen daarvan kan leren.
Raadsleden vinden wel dat informatievoorziening over het grondbeleid de afgelopen jaren
beter is geworden. Bij belangrijke beslissingen was er voldoende informatie voor de besluitvorming, zoals over de aankoop van het Spaansen-terrein. Het voornemen uit 2002 om dit terrein aan te kopen als de gelegenheid zich voor zou doen, was voldoende onderbouwd door het
college. Er waren toen ook planinitiatieven voor woningbouw op de locatie van de corporatie
en een ontwikkelaar. Gezien de geringe woningbehoefte voor de komende jaren is het wel de
vraag of een second opinion of een markto nderzoek niet op zijn plaats zou zijn geweest.
De vragen vanuit de raad over de aankoop en mogelijke staatssteun zijn goed beantwoord.
Bij de feitelijke aankoop werd wel pas duidelijk dat de verwerving zoveel kostte. De raad kon
toen weinig ander meer dan ja of nee zeggen. Taxaties kwamen eigenlijk pas bij de afwikkeling.
Die waren echt te laat. Daar heeft de raad inmiddels ook nieuwe spelregels voor gegeven.
Men constateert op enkele belangrijke punten wel een informatietekort:
 Tussen de begroting en jaarrekening (paragraaf grondbeleid) verneemt de raad weinig
over het grondbeleid.
 De informatievoorziening over de financiële risico’s van het grondbeleid is onvoldoende.
Deze punten kwamen samen in de jaarrekening 2011 waarin de raad plotseling werd geconfro nteerd met grote afboekingen en verliesname. Hierop viel weinig meer te sturen of controleren.
Zo werden geen redenen voor het tekort op Oostpoort II gegeven. Ook blijft onduidelijk wanneer de NIEG-gronden, zoals het Spaansen-terrein, weer kunnen worden verkocht. En of er nog
gronden moeten worden aangekocht. Er zou in de paragraaf grondbeleid e en overzicht van de
gronden in voorraad moeten worden opgenomen en moeten worden verweze n naar de PPS
(Westergo) in de Paragraaf Verbonden Partijen. Voor een overzicht van de risico’s van het
grondbeleid moet de PPS ook in de paragraaf grondbeleid aan de o rde komen. Het zicht op de
risico’s is belangrijk, ook hoe bij te sturen.
Belangrijke vraag voor sommige raadsleden betreft of de gemeente wel voldoende kwaliteit
heeft voor uitvoering van het grondbeleid. Is het wel verstandig grondbeleid te voeren met
zoveel risico’s. Was er wel genoeg kennis bij de gemeente voor de aankoop van en de pla nnen
voor het Spaansen-terrein? De raad vindt het een moeilijke materie en gaat af op het voorstel
van het college.
Voor belangrijke besluiten over een verwerving/aankoop grond voor een project heeft de raad
eigenlijk behoefte aan een soort checklist. Daarin kan ook worden opgenomen wanneer bi jvoorbeeld een second opinion als instrument kan worden ingezet (over de prijs, grondexploit atieverkenning en markt voor de locatie, haalbaarheidsstudie) (raadsonderzoek of onderzoek
door de rekenkamercommissie). Een second opinion is vooral aan de orde als de raad een voo rstel van het college moeilijk kan beoordelen.
De hand wordt ook in eigen boezem gestoken. De raad heeft soms ook z elf te weinig gestuurd
en gecontroleerd, zoals bij Ludinga. De informatievoorziening over Westergo is niet verbeterd.
De Rekenkamercommissie had dit aanbevolen. Het college heeft over de perspectieven van
Westergo wel een vertrouwelijke bespreking gehad me t de raad.
De motivering over het afboeken van het Spaansen -terrein en waarom er de eerst komende
jaren geen ontwikkelingsperspectief is, wordt onvoldoende gevonden. Zijn er geen ontwikkelingsperspectieven vanuit de ruimtelijke ordening?

Grondbeleid en financiële risicobeheersing gemeente Harlingen

39

Tot op heden zijn er volgens ambtelijke informatie in de raad weinig vragen gesteld over de
inhoud van de Paragraaf Grondbeleid.
Transparantieladder grondbeleid: toets Harlingen
Antwoord

A. Beleidskaders

< 4 jaar

1) Hoe lang geleden heeft uw raad een Nota Grondbeleid vastgesteld?
2) Beschikt u over een jaarlijks geactualiseerde meerjarenprognose grondbedrijf, waarvan de gehanteerde financieel-economische en programmatische uitgangspunten zijn afgestemd met uw organisatie, en waarvan de
inhoud ten grondslag ligt aan de (beleidsmatige) toelichting in de jaarrekening en programmabegroting?

>= 4 jaar en < 6 jaar

Maximale
Score
10

nee

Score
Harlingen
10

5
10

wel prognose,
relatie met jaarrekening of begroting

5

5

10

10

10

10

3) Beschikt u over:
-Uitgewerkt beleid voor grondverwerving en gronduitgifte;
-Algemene voorwaarden uitgiftebeleid;
-Geëxpliciteerde selectiemethoden voor individuele en projectmatige
woningbouw;
-Beleid voor kostenverhaal dat voldoet aan de Grondexploitatiewet?
4) Worden in uw gemeente jaarlijks de uitgangspunten ter bepaling van
grondprijzen vastgesteld?
5) Beschikt u over een beleidsagenda grondbeleid waarin onderwerpen die
op uw grondbeleid afkomen staan geagendeerd (zoals regionaal grondbeleid, Europese regelgeving, convenant corporaties etc.)?

Ja
ja
nee

10

0

10

10

10

5

10

0

80

50

grotendeels

20

15

nee

20

0

nee

20

0

60

15

ja
deels
nee

Maximale score A (80) (beste gemeente 65, een 8)*
B. Proces
6) Heeft uw accountant bij de beoordeling van de meest recente jaarrekening geconstateerd dat in de jaarrekening een juiste weergave wordt
gegeven van de vermogenspositie van het grondbedrijf; zijn de aanwezige
risico’s adequaat beschreven?
7) Beschikt uw planeconomische functie aangaande de beoordeling van
stedenbouwkundige plannen over een door uw organisatie geaccepteerd
normatief kader voor de inrichtingskwaliteit van de openbare ruimte
waarmee de beoordeling van de prijs-kwaliteitverhouding van uw plannen
voor de openbare ruimte mogelijk is?
8) Zijn de beslismomenten projectmatig werken en beslismomenten
grondexploitatie op elkaar afgestemd?
Maximale score B (60) (beste gemeente 40, een 7)*
C. Uitvoering

< 10%

20

9) Hoe groot is het verschil tussen het geplande aantal nieuwe woningen
en het gerealiseerde aantal in het afgelopen jaar?
10) Weet u wat het % kosten voorbereiding en toezicht is waarmee in de
grondexploitaties wordt gerekend en weet u ook hoe hoog de werkelijke
kosten van voorbereiding en toezicht zijn?
11) Bestaan er grote verschillen tussen in de begroting geraamde omzet
(kosten en opbrengsten) en gerealiseerde omzet (jaarrekening) van het
grondbedrijf?

>=10% en < 25%

10

10

% begroting bekend

10

0

werkelijk % bekend

10

0

< 10%

20

>= 10% en <=25%

10

0

60

10

200

75

Maximale score C (60) (beste gemeente 50, een 8)*
Totaal te behalen score (200) (beste gemeente 155, een 7,8)*

Maximale score

De gemeente Harlingen heeft volgens de indicaties met deze ladder een ‘4’ (75/200) voor transparantie in het grondbeleid. Dat is lager dan veel andere kleinere gemeenten (12 van de 16), die met
een 5+ matig scoren. De beleidskaders zijn in Harlingen voldoende ingevuld (een 6). Het beleidsproces en de uitvoering zijn in transparantie met name voor verbetering vatbaar.
*Dit is de overall best scorende gemeente Noordoostpolder in 2011 (n=16)
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4.3

Conclusies informatievoorziening

Aan welke wettelijke regels moeten de informatievoorziening aan de raad en de besluitvorming
over aankopen van onroerend goed, het grondbeleid en -exploitaties c.a. voldoen?
Voor sturing en controle van het grondbeleid door de gemeenteraad is een goede informatievoorziening noodzakelijk. Hiervoor heeft de rijksoverheid regels gesteld. Zo bevat de Gemeentewet regels voor de aan- en verkopen van grond en ander vastgoed en het BBV regels voor het
grondbeleid en de verantwoording van grondexploitaties, ook bij PPS. In het gemeentelijk beleid (de Financiële Verordening en de Nota Grondb eleid) zijn enkele aanvullende regels geformuleerd, zoals de (jaarlijkse herziening van) grondexploitaties en drie maal per jaar een rapportage over de uitputting van investeringskredieten groter dan €250.000. Voor sturing en controle zijn er verder de gebruikelijke momenten in de planning- en controle cyclus.
In hoeverre is dit juist, duidelijk en volledig vastgelegd in het gemeentelijke beleid c.q. proc edures en in hoeverre komt dit overeen met wat hierover idealiter wenselijk/gebruikelijk is?
De betrokken regelgeving is niet volledig vastgelegd in het gemeentelijk beleid (Financiële verordening en Nota Grondbeleid). Dit is bij veel gemeenten ook niet gebruikelijk. Er wordt vero ndersteld dat de regels uit de Gemeentewet en het BBV bekend zijn en in acht worden genomen.
Bij sommige gemeenten waren BBV-regels voor grondbeleid in de Financiële Verordening overgenomen, maar die zijn er voor de vereenvoudiging weer uitgehaald. De raad van Harlingen
heeft voor grondverwerving en PPS wel aanvullende eisen gesteld aangaande informatie (risicoanalyse, grondexploitatieverkenning) en het proces. Bij de uitvoering van het grondbeleid
van Harlingen liggen de beslismomenten voor de raad bij de begroting, de jaarrekening en de
budgetverlening.
In hoeverre voldoet de feitelijke informatievoorziening aan de h ier bedoelde regels c.q. eisen?
In hoeverre voldoet het feitelijke besluitvormingsproces aan deze regels c.q. eisen? Voldoet het
uitgevoerde grondbeleid aan de eisen van rechtmatigheid ?
De regels voor de informatievoorziening aan de raad en de besluitvorming over aankopen van
onroerend goed, grondbeleid en -exploitaties zijn duidelijk.
In de praktijk wordt aan deze regels en eisen op het gebied van financieel risicomanagement
voor de Paragraaf Grondbeleid in de Begroting en Jaarstukken niet volledig voldaan. De raad
wordt daardoor op het terrein van financieel risicomanagement onvoldoende in staat gesteld
om zijn kaderstellende/sturende en controlerende taken bij het grondbeleid naar behoren te
vervullen.
Het voornaamste hiaat in 2009-2011 betrof onvoldoende informatie over de risico’s van het
grondbeleid, over de grondverwervingen en over de PPS-grondexploitatie Westergo CV.
Voor Westergo CV geldt overigens dat niet alleen het college maar ook de raad geen zichtbare
actie heeft ondernomen naar aanleiding van de aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek
uit 2010 om de informatievoorziening te verbeteren.
Voor de grondverwervingen zijn de grootste risico’s weliswaar weggenomen met de afboeking
van de grondwaarden, maar er is geen informatie over de kosten en baten van tijdelijk beheer
en van mogelijk definitieve bestemmingen (‘meerjaren prognose grondbeleid’). Door de keuze
voor afboeken in plaats van het vormen van een voorziening is de kans groot dat het totaal
beeld van de kosten en opbrengsten en daarmee van de doelmatigheid van het grondverwervingsbeleid onzuiver wordt.
Voor een compleet beeld van het grondbeleid in de Paragraaf Grondbeleid ontbreekt ten slotte
informatie over de erfpachtgronden, de drie reserves voor plangebonden bovenwijkse voorzieningen, particuliere grondexploitaties en die van de corporatie in relatie tot de reserve stedeli jke vernieuwing.
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Bijlage 1

Normenkader

RIGO heeft een normenkader ontwikkeld op basis van versch illend onderzoek naar gemeentelijk grondbeleid, waaronder Noordoostpolder. Onderdelen hiervan zijn gebruikt
voor de analyse van het grondbeleid van Harlingen. Daarnaast zijn normen van de g emeente Harlingen zelf erbij betrokken (zie de betreffende hoofdstukken).

Bronnen voor normen
Eigen gemeentelijk beleid

Het eigen gemeentelijk beleid is een belangrijke bron voor het normenkader. Met nadruk wordt
deze norm hier als eerste gesteld. De gemeente(raad) is vrij om zelf de prioriteiten en aa ndachtspunten voor het grondbeleid te kiezen. Normen kunnen ontleend worden aan de keuzes
die hierin door de gemeente gemaakt zijn.
Richtlijnen hogere overheden

Een tweede bron voor het normenkader zijn de richtlijnen van hogere overheden. Een bekend
voorbeeld hiervan is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Daarnaast schrijven bi jvoorbeeld de Gemeentewet en de nieuwe Wet ruimtelijke ordening bepaalde normen voor
waaraan het gemeentelijk grondbeleid moet voldoen.
Deskundigennormen

Aanvullend wordt waar nodig voor de onderzoeksvragen gebruikgemaakt van deskundigennormen (mede op basis van de praktijk in andere gemeenten). Die normen, zoals het SMART principe voor toetsing van de doelstellingen, hebben niet het karakter van een strikte toets.
Ook kan gekeken worden of de gemaakte keuzes afwijken van wat in andere gemeenten gebru ikelijk is.
Het normenkader is geënt op de drie thema’s en de daarbij behorende onderzoeksvragen: doe lstellingen, doeltreffendheid en doelmatigheid (paragraaf 1.1), risicobeheersing (paragraaf 1 .2),
de informatievoorziening aan de raad voor sturing en controle (paragraaf 1.3).

Doeleinden, doeltreffendheid en doelmatigheid



Wat zijn de doelstellingen van het grondbeleid?
Hoe, met welke instrumenten en welke aanpak probeert de gemeente die doelstellingen te realiseren?

Zijn de doeleinden voor het grondbeleid SMART geformuleerd?

De gemeente heeft duidelijk vastgelegd welke doelen ze met het aankopen van onroerend
goed, het grondbeleid en - exploitaties alsook met het beheer van eigen gronden (middels ko stenreductie en/of het genereren van inkomsten uit bijvoorbeeld verpachting of verhuur) wil
bereiken, alsook hoe dit z’n beslag zal moeten krijgen.
Er wordt gecontroleerd of de doeleinden specifiek, meetbaar, ac ceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn geformuleerd.
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Wanneer zich mogelijke dilemma’s tussen verschillende doeleinden voordoen geeft de gemee nte aan op welke wijze een zorgvuldige afweging tussen verschillende belangen wordt gemaakt.
Dit is een deskundigennorm en een geaccepteerde maatstaf in gemeentelijk beleid.
Wordt de keuze voor de vorm van het grondbeleid en de bijbehorende instrumenten onderbouwd
vanuit de doelen?

De keuze voor de vorm van het grondbeleid dient gemaakt te worden in de Nota Grondb eleid
en logisch voort te vloeien uit de doelen. De volgende figuur geeft de structuur aan waarop
doeleinden en mogelijke vormen van grondbeleid met elkaar verbonden kunnen worden in
deze Nota.
Daarbij is er een consistente instrumentele uitwerking van de gekozen vorm van grondbeleid.
D o e l e i n d e n e n v o r m g r o n d b e l e id

a. Wat zijn hiervan de resultaten (baten versus de plan - en rentekosten e.d.)?
b. Welke conclusies zijn hieruit trekken over de doeltreffendheid en doelmatigheid van
het gevoerde grondbeleid?
Doelen bereikt?

De gestelde doelen worden over het algemeen gehaald binnen de afgesproken financiële k aders (zoals planrealisatie, winst in relatie tot investeringen, beheersing van de plan - en rentekosten e.d.).
Er wordt gecontroleerd of het doelbereik jaarlijks wordt gemeten. Indicatoren voor het doelb ereik zijn afhankelijk van de gekozen doelen.
Bij het niet bereiken van de doelstellingen wordt bijgestuurd.
Doelmatigheid

Doelmatigheid van het grondbeleid is lastig te meten. Er kan e en relatie worden gelegd tussen
de in een jaar bereikte resultaten en de kosten die de gemeente er voor heeft gemaakt, zoals
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de apparaatskosten van het grondbeleid in een jaar. In tekstvak 1 staan ook nog enkele indic atoren voor de doelmatigheid.
Tekstvak 1

Indicatoren voor de doelmatigheid van het grondbeleid

Indicatoren voor doelmatigheid


Winst in relatie tot investeringen



Beheersing kosten V&T en rente



Resultaat in geld, kwaliteit en tijd en ten opzichte van de uitgangspunten

Functioneren van de financiële risicobeheersing







Wat is het beleid om de financiële risico’s van het grondbeleid en grondexploitaties te
beheersen: welke doelen stelt de gemeente zich hierbij en hoe worden die doelen n agestreefd?
Hoe hebben de boekwaarden en de financiële risico’s zich in ontwikkeld, dit mede in
het licht van de financieel-economische ontwikkelingen sinds 2008? Welke financiële
risico’s loopt de gemeente nu en op middellange termijn per grondexploitatie en met
het totale grondbeleid?
Hoe gaat de gemeente om met het risicomanagement?
In hoeverre maakt de gemeente gebruik van de ervaringen uit eerder beleid of eerdere
grondexploitaties of uit externe bronnen om het risicomanagement te verbeteren en
waarin komt dit leereffect tot uitdrukking?

De gemeenteraad zelf heeft in de Nota Grondbeleid dikwijls beleid voor risicomanagement
geformuleerd (zie hoofdstuk 3).
De gemeente voldoet bij de aankopen van onroerend goed, het grondbeleid en -exploitaties en
bij het financiële risicomanagement ter zake aan de eisen die de Ge meentewet, het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV) 42 en de Wet ruimtelijke ordening hieraan stellen.
Het risicomanagement van de gemeente voldoet aan relevante deskundigennormen:
I.
Er is een gemeentelijk beleidskader voor risicomanagement.
II.
Grondexploitaties worden minimaal één keer per jaar herzien (BBV).
III.
Er wordt stelselmatig een goed gespecificeerd overzicht bijgehouden van de financiële
risico’s.
IV.
De omvang van de risico’s is acceptabel in het licht van de financiële reserves en bi jvoorbeeld de IFLO-norm van het ministerie van BZK.
V.
Zijn er ‘escalatienormen’: grenzen die niet overschreden mogen worden zonder i nstemming van de raad vooraf?
VI.
Worden risico’s – waarderingsrisico’s, interne en externe risico’s – afdoende in beeld
gebracht? Welke methode(n) van risicoanalyse worden gehanteerd (zoals Risman,
Monte Carlo en visgraatmethode)? Zijn de geïdentificeerde risico’s gekwantificeerd?
Worden beheersmaatregelen per risico geformuleerd? Wordt de ontwikkeling van de r isico’s en het effect van de maatregelen gemonitord?
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Het BBV is onlangs aangescherpt voor het grondbeleid. Bij de aanbevelingen kan daar rekening mee worden g ehouden. Bij de WRO gaat het vooral om de regelgeving in het kader van de Grondexploitatiewet bij particuliere
grondexploitatie en gemeentelijk kostenverhaal. Aan het kostenverhaal zijn ook financiële risico’s voor de gemeente zijn verbonden, al zijn die kleiner dan bij actief grondbeleid met gemeentelijke grondexploitatie.
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Voor de risicobeheersing gaat het vervolgens om maatregelen bij de grondexploitaties. In
tekstvak 2 is hiervoor een checklist opgenomen.
Tekstvak 2

Mogelijke maatregelen beheersing risico’s grondexploitatie

Mogelijke maatregelen beheersing risico’s grondexploitatie
Aanpassing parameters rente, kosten en opbrengstenstijgingen.
Langere fasering kosten en opbrengsten (goed afgestemd op actuele verwachtingen over de markto pname van divers functies als wonen en werken komende 10 jaar)
Optimalisering bouwprogramma’s voor huidige markt (meer goedkopere segmenten, meer aanbod van
vrije kavels in goedkopere segmenten, minder dure appartementen enz.)
Verlaging grondprijzen (in bepaalde segmenten afgewogen tegen langere verkooptijd met renteverli ezen)
Betere beheersing van plankosten
Mogelijkheden tijdelijk of alternatief gebruik van de gronden
Heroverwegen lopende grondexploitaties (de zogenaamd “bouwstop -analyse”: welke actief houden,
welke temporiseren, welke -tijdelijk - stoppen)
Treffen van extra voorzieningen voor tegenvallers in lopende grondexploitaties
Afwaardering van gronden en/of het afstoten van gronden
Aanvullende maatregelen buiten het grondbeleid; zoals vernieuwing prestatieafspraken met woningcorporaties
(meer nieuwbouw), activering nieuwbouwmarkt voor koopwoningen (met ontwikkelaars en makelaars), activeren
acquisitie voor bedrijven en inwoners.

Voor kaderstelling kan er een afwegingskader voor grondverwerving zijn geformuleerd. Dit kan
naar vorm van grondverwervingsbeleid: strategisch verwerven, anticiperend verwerven en actief verwerven binnen een al vastgesteld bestemmingsplan. Zo kan een risicoanalyse vooraf
gelden (gemeentelijke norm), regels voor afwaardering van grond als de marktwaarde lager is
dan de boekwaarde (BBV). Voorst kan er beleid zijn voor het afstoten van gronden en kunnen
maatregelen worden toegepast om risico’s van grondposities te beheersen.
Mogelijke maatregelen beheersing risico’s grondposities
Optimalisering bouwprogramma’s voor huidige markt (meer goedkopere segmenten, meer aanbod van
vrije kavels in goedkopere segmenten, minder dure appartementen enz.)
Mogelijkheden tijdelijk of alternatief gebruik van de gronden
Heroverwegen lopende grondexploitaties (de “bouwstop -analyse”: welke actief houden, welke temporiseren, welke -tijdelijk - stoppen)
Afwaardering van gronden en/of het afstoten van gronden

Normen samenwerking met private partijen

Voor de beoordeling van samenwerking met private partijen zijn vanuit twee van de drie bro nnen de volgende normen te geven; hogere overheden schrijven op dit punt niet voor hoe de
gemeente moet handelen. De gemeente kan zelf in een nota of paragraaf verbonden partijen
beleid voor samenwerking opstellen.
Vanuit deskundigennormen kan (aanvullend) beoordeeld worden of de gekoze n samenwerkingsvorm past – qua risicospreiding etc. – bij de beoogde doelen van de gemeente. In de literatuur is voor de keuze voor een PPS een aantal overwegingen te vinden: kennis in huis halen
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(grondexploitatie, marktkennis, marketing), risicospreiding, delen van de financieringsbehoefte, personele inzet beter kunnen regelen, ervaring van andere partijen met grondexploitatie
van andere locaties, etc. Ook worden nadelen van PPS onderkend, zoals een complex voortr aject van besluitvorming, minder sturingsmogelijkheden door de gemeenteraad, een lagere
winstverwachting, daarbij vaak ook een onevenwichtige risicospreiding en het risico dat de in
huis gehaalde deskundigheid uiteindelijk de eigen gemeentelijke inbreng overvleugelt.
Beoordeeld wordt: op welke wijze heeft de gemeente bij de besluitvorming de verschillende
ontwikkelingsstrategieën afgewogen; of in een specifiek geval de keuze voor publiek -private
samenwerking inderdaad verondersteld kon worden meerwaarde te hebben.
De gemeente Harlingen heeft gekozen voor een beperkte vorm van actief grondbeleid, waarbij
de ruwe bouwgrond wordt gekocht en zonder veel verdere investeringen (bouw - en woonrijp
maken) wordt verkocht aan een projectontwikkelaar (concessiemodel). Hierbij houdt de g emeente de regierol en worden financiële risico’s beperkt.
In het geval van de uitbreiding van de industriehaven heeft Harlingen gekozen voor een PPS,
mede voor regionale samenwerking en risicospreiding (Westergo).
Bij een PPS is er vervolgens nog de keuze in vorm van de PPS, gemeenschappelijke regeling (GR,
bij publiek-publieke samenwerking), naamloze vennootschap (NV), besloten vennootschap
(BV), de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV). Hieraan zijn
ook verschillende voor en nadelen aan verbonden.
zeggenschap
transparantie
flexibliliteit
fiscale voordelen
risico
financiering
private expertise

GR
+
+
+
◊
◊
◊

BV
◊
◊
+
◊
+

CV/BV
◊
+
+
+
+

VOF
+
◊
◊
+
-+

Informatievoorziening gemeenteraad voor sturing en controle








Aan welke wettelijke regels c.q. eisen moeten de informatievoorziening aan de raad en
de besluitvorming over aankopen van onroerend goed, het grondbeleid en -exploitaties
c.a. voldoen?
In hoeverre is dit juist, duidelijk en volledig vastgelegd in het gemeentelijke beleid c.q.
procedures en in hoeverre komt dit overeen met wat hierover idealiter wens elijk/gebruikelijk is?
In hoeverre voldoet de feitelijke informatievoorziening aan de hier bed oelde regels c.q.
eisen?
In hoeverre voldoet het feitelijke besluitvormingsproces aan deze regels c.q. eisen?
Voldoet het uitgevoerde grondbeleid aan de eisen van rechtmatigheid?

Normen hiervoor zijn:





De regels c.q. eisen aan de informatievoorziening aan d e raad en de besluitvorming
over aankopen van onroerend goed, grondbeleid en -exploitaties zijn duidelijk en
rechtmatig.
In de praktijk wordt aan deze regels en eisen voldaan.
De raad wordt in staat gesteld om zijn kaderstellende/sturende en controlerende taken
op dit terrein naar behoren te vervullen.
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De normen voor de rolverdeling tussen raad en college zijn ontleend aan de rolverdeling die in
het dualisme bedoeld is: de raad stelt kaders, het college voert uit en de raad toetst op zijn
beurt weer of de uitvoering conform de kaders is. Deze algemene norm van het Rijk wordt ui tgewerkt voor het thema grondbeleid. Op strategisch en tactisch niveau (zie tabel 1) betekent
dit dat de gemeenteraad de kaders vast hoort te stellen waarbinnen het college het beleid uitvoert. Het gaat dan om financieel-economische uitgangspunten, kwaliteitseisen voor grondexploitaties, kwaliteitseisen aan de openbare ruimte en bovenwijkse voorzieningen. Daarnaast
kan de gemeenteraad op projectniveau in de grondexploitatie zelf kaders vaststellen;
dat is echter niet noodzakelijk.
Tabel 1

Strategisch niveau

Tactisch niveau

Operationeel
niveau

Referentiemodel beleidsdocumenten gemeentelijk grondbeleid

Gemeenteraad
 Structuurvisie

College B&W



Nota Grondbeleid



Financiële verordening



Nota verbonden partijen#



Nota reserves en voorzieningen#



Nota risicomanagement#



Beleid Grondexploitatiewet



Programmabegroting / jaarrekening



Productbegroting



Nota bovenwijkse voorzieningen



Maraps



Managementletter



Meerjarenprognose ‘grondbedrijf’



Nota grondprijzen



Normering planvoorbereidingskosten



Beslisdocumenten projectmatig werken



Startnotitie / grondexploitatieverkenning



Grondexploitatiebegroting



Actualisering grondexploitatie



Afsluiting / evaluatie grondexploitatie

# in de betreffende paragraaf van de begroting en het jaarverslag

Eén uitwerking van het duale stelsel voor grondbeleid die het Rijk zelf al geformuleerd heeft, is
de rolverdeling bij ‘privaatrechtelijke rechtshandelingen’ zoals aan - en verkopen van grond die
de Gemeentewet voorschrijft (zie tekstvak 3).
Tekstvak 3

Richtlijnen Gemeentewet voor aan - en verkoop onroerende zaken

Aan- en verkoop onroerende zaken door B&W - Gemeentewet art. 160 en 169
In de Gemeentewet is bepaald dat het college besluiten tot aan- en verkoop van onroerende zaken neemt (voordien kon de raad
dit doen).
De wet geeft echter twee verbijzonderingen:
 het college geeft vooraf inlichtingen over het besluit als de raad erom vraagt, dan wel indien het besluit ingrijpende gevolgen
kan hebben voor de gemeente;
 als het besluit ingrijpende gevolgen kan hebben neemt het college pas een besluit nadat de raad zijn wensen en bedenkingen
ter zake aan het college heeft kunnen uitbrengen.
De wettelijke delegatie van besluiten aan het college doet overigens niets af aan het budgetrecht van de raad (bijvoorbeeld besluiten over een voorbereidingskrediet voor grondverwerving voor een plan).

De normen voor de rolverdeling tussen raad en college zijn gerelateerd aan de normen voor de
informatievoorziening. Op basis van deskundigennormen is een referentiemodel opgesteld
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(tabel 1) van documenten die raad en college voor een goede sturing behoren vast te stellen.
Dit referentiemodel geeft impliciet een verdeling aan tussen rollen die het college, en rollen
die de gemeenteraad toekomen.
Normen volledigheid en kwaliteit informatievoorziening

Belangrijke eisen aan informatievoorziening over het grondbeleid worden door de gemeente
zelf geformuleerd in de financiële verordening (Gemeentewet artikel 212) en mogelijk in een
nota grondbeleid. Eisen die hierin gesteld worden gaan bijvoorbeeld in op de gewenste termijn
waarop de nota grondbeleid vernieuwd moet worden of over de wijze waarop de gemeent eraad geïnformeerd dient te worden over strategische grondaankopen.
Vanuit het Rijk worden in het BBV eisen gesteld aan de informatievoorziening over grondbeleid
(artikel 16, tekstvak 5) en grondexploitaties (artikel 70, tekstvak 6) aan de gemeenteraad.
Tekstvak 5

Eisen BBV aan informatievoorziening grondbeleid

Artikel 16 BBV: verantwoording grondbeleid

De paragraaf betreffende het grondbeleid bevat ten minste:
a. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de
begroting;
b. een aanduiding van de wijze waarop de provincie onderscheidenlijk gemeente het grondbeleid uitvoert;
c. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
d. een onderbouwing van de geraamde winstneming;
e. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken.
Tekstvak 6

Eisen BBV aan informatievoorziening over grondexploitaties

Artikel 70 BBV: verantwoording grondexploitatie
1. In de toelichting op het onderhanden werk inzake grondexploitatie wordt voor het totaal van de in exploitatie zijnde complexen
aangegeven:
a.de boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar;
b.de vermeerderingen in het begrotingsjaar;
c. de verminderingen in het begrotingsjaar;
d. de boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar;
e. de geraamde nog te maken kosten en een onderbouwing hiervan;
f. de geraamde opbrengsten en een onderbouwing hiervan;
g. het geraamde eindresultaat;
h. een uiteenzetting van de wijze waarop eventuele nadelige resultaten worden opgevangen.
2. Van de nog niet in exploitatie genomen gronden wordt de gemiddelde boekwaarde per m2 vermeld.

Bij de informatievoorziening toetsen we verder of de in het referentiemodel (tabel 1) genoe mde documenten alle aanwezig zijn. Het model geeft vooral aan welke beleidsdocumenten gebruikt kunnen worden voor sturing. Daarnaast behoort de inhoud van de documenten kwalit atief goed te zijn en geldt dat deze informatie tijdig, transparant en juist verstrekt moet worden.
Op strategisch niveau zijn belangrijke sturingsdocumenten de financiële verordening en de
Nota grondbeleid. Naast deze twee documenten kan de gemeente een exploitatieverordening
vaststellen voor samenwerking met private partijen; onder de oude WRO was dat verplicht,
maar sinds de invoering van de nieuwe Wro is dat niet langer het geval. Ook de inhoud van een
eventuele verordening is gewijzigd; de nieuwe exploitatieverordening kan regels bevatten voor
de samenwerking met particuliere grondexploitanten. Andere beleidsdocumenten waa rin regels voor de informatievoorziening over het grondbeleid kunnen zijn vastgelegd zijn de nota’s
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of paragrafen risicomanagement, verbonden partijen en reserves en voorzieningen. Het is ec hter niet verplicht om in deze documenten richtlijnen voor grondbe leid op te nemen.
Op tactisch niveau gaat het in het bijzonder om de programmabegroting en jaarrekening en om
een eventuele meerjaren prognose ‘grondbedrijf’.
De informatievoorziening over grondexploitatie en de sturingsmogelijkheden van de raad ve rschillen ook naar vorm van grondbeleid. De hierboven genoemde regels van het BBV hebben
betrekking op gemeentelijke grondexploitaties en in beginsel ook PPS -exploitaties, maar niet
op private grondexploitaties.
Vorm van grondbeleid en sturingsmogelijkheden en informatie gemeenteraad
Met de keuze van de vorm van grondbeleid bepaalt de raad ook zijn mate van sturing en controle van een grondexploitati eproject.
Bij actief grondbeleid (gemeente verwerft grond, maakt bouwrijp en bepaalt de grondprijs en uitgifte) is de sturing en controle door de raad maximaal. Dit betreft verder de vaststelling van de grondexploitatierekening en de herzieningen ervan, al smede ad hoc bijsturing als kredieten worden overschreden. De raad kan hiervoor nadere of aanvullende kaders ste llen, ook
wat betreft de informatievoorziening over de grondexploitatie (financieel, planning, kwaliteit e.d.).
Bij passief grondbeleid berust het grondeigendom en de grondexploitatie in beginsel bij de marktpartij(en). De raad heeft bij
private grondexploitatie de minste invloed vergeleken met actief grondbeleid of PPS (zie hieronder). Kaders werden en wo rden duidelijk gesteld met het bestemmingsplan en het daarvoor vaststellen van de economische haalbaarheid en met het
verhaal van de publieke kosten met behulp van met name de exploitatieovereenkomst. De uitvoering van de grondexploitatie
(grondaankoop, bouwrijp maken, grondprijsbepaling, winstneming ed) is in handen van de marktpartij(en). Met de Gronde xploitatiewet is hierin sinds 1 juli 2008 voor nieuw e bestemmingsplannen verandering gekomen, met meer mogelijkheden
voor kaderstelling, vooral gericht op woningbouw. Daarnaast biedt dit richtlijnen voor de fasering van de uitvoering, beter
kostenverhaal en de mogelijkheid van jaarlijkse herziening van het exploitatieplan voor een geactualiseerd kostenverhaal.
PPS houdt wat betreft sturing en controle door de raad ongeveer het ‘midden’ tussen actief gemeentelijk grondbeleid en
passief grondbeleid (particuliere grondexploitatie). De gemeente behoudt een rol tijdens de uitvoering, maar deze wordt
gedeeld met andere partijen. Het samenwerkingsverband bezit de grond en voert de grondexploitatie. De grootte van de rol
van de gemeente is afhankelijk van het aantal deelnemers of het aandeel in het samenwerkingsver band.
De rol van de raad bij een PPS is afhankelijk van de spelregels die de raad zelf vaststelt. Beperkingen vloeien wel voort ui t de
vorm van PPS (NV, BV, VOF, CV/BV of GR) en wat de andere partijen acceptabel vinden.

Voor normering van sturing en controle op projectniveau kijken we als eerste naar de posten
van de grondexploitatie (zie tabel 2) en of deze conform de kostensoortenlijst van de Gronde xploitatiewet zijn (Welke kosten mogen worden toegerekend aan de grondexploitatie?).
Tabel 2

Hoofdposten van de grondexploitatie

Programma en ruimtegebruik (kwaliteit) & planfasering (investeringen en opbrengsten) (tijd)
Kosten

Opbrengsten

Verwerving

Goedkope woningbouw

Sloop & Grondwerk

Middeldure woningbouw

Riolering

Duur woningbouw

Verharding

Bijzondere (maatschappelijke) doelstellingen

Groen en water

Commerciële functies (winkels, kantoren, bedrijven)

Lichtmasten & brandkranen
Kunstwerken (bruggen e.d.)
V&T (planvoorbereiding en toezicht uitvoering)
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Bijdrage bovenwijkse voorzieningen
Rentekosten

Rentebaten

Kostenstijging

Opbrengstenstijging

Totale kosten

Totale opbrengsten

Saldo kosten en opbrengsten

En vervolgens zijn er nadere kaders voor projectmatig werken bij ruimtelijke en grondexploit atieprojecten (tekstvak 7).
Tekstvak 7

Normen voor sturing van grondbeleid op projectniveau

Het normenkader voor ruimtelijke/grondexploitatie projecten voor de raad:








De raad heeft algemene richtlijnen vastgesteld voor de wijze waarop ruimtelijke projecten dienen te worden ingericht en te
worden uitgevoerd.
De raad heeft daarbij aangegeven bij welke belangrijke beslissingen hij betrokken wil worden en welke soorten informatie hij
nodig acht om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.
De raad heeft tijdig en weloverwogen kunnen discussiëren over de wenselijkheid van de projecten aan de hand van een
startnotitie met duidelijke inhoudelijke en financiële doelstellingen en planningen. De startnotitie bevat een analyse van de
bestuurlijke, financiële en maatschappelijke risico’s die aan deze projecten zijn verbonden. Bovendien bevat de startnotitie
verschillende alternatieven ter afweging.
De raad heeft vervolgens tijdig, consistent en weloverwogen kunnen beslissen over de inhoudelijke hoofdlijnen van het project (ontwerp, masterplan).
De begrotingsrapportages gaan onder meer in op afwijkingen in de voortgang van programma’s. Er zijn heldere afspraken
over wat onder ‘afwijking’ moet worden verstaan.
De raad heeft zelf normen voor goede projectuitvoering geformuleerd en hanteert die normen bij tussentijdse evaluaties.

Het normenkader voor de informatievoorziening aan de raad:





De informatie is te allen tijde relevant, juist, tijdig en volledig.
De informatie die het college aan de raad verstrekt over de voortgang van de projecten komt overeen met de voor deze
projecten specifieke afspraken over de informatievoorziening.
De raad heeft daarbij ook aangegeven welke informatie over de voortgang van de projecten hij periodiek wil ontvangen.
De voortgangsinformatie wordt steeds in een meerjarig begrotings- en planningsperspectief aan de raad aangeboden opdat
hij een eventuele afwijking steeds kan plaatsen in het meerjarige perspectief dat voor het betreffende project is vastgelegd.

Tot slot maken we gebruik van de transparantieladder voor grondbeleid (tabel 3), om inzicht elijk te maken op welke onderdelen de informatievoorziening verbeterd zou kunnen worden.
Tabel 3

Transparantieladder
Antwoord

A. Beleidskaders

< 4 jaar

1) Hoe lang geleden heeft uw gemeenteraad een Nota grondbeleid vastgesteld?
2) Beschikt u over een jaarlijks geactualiseerde meerjarenprognose grondbedrijf, waarvan de gehanteerde financieel-economische en programmatische
uitgangspunten zijn afgestemd met uw organisatie, en waarvan de inhoud
ten grondslag ligt aan de (beleidsmatige) toelichting in de jaarrekening en
programmabegroting?

>= 4 jaar en < 6 jaar
Ja

Score
10
5
10

Wel prognose, geen
relatie met jaarrekening en/of begroting

5

3) Beschikt u over:
-Uitgewerkt beleid voor grondverwerving en gronduitgifte;
-Algemene voorwaarden uitgiftebeleid;
-Geëxpliciteerde selectiemethoden voor individuele en projectmatige wo-

Ja
Ja

10
10
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ningbouw;
-Beleid voor kostenverhaal dat voldoet aan de Grondexploitatiewet?
4) Worden in uw gemeente jaarlijks de uitgangspunten ter bepaling van
grondprijzen vastgesteld?
5) Beschikt u over een beleidsagenda grondbeleid waarin onderwerpen die
op uw grondbeleid afkomen staan geagendeerd (zoals regionaal grondbeleid,
Europese regelgeving, convenanten met corporaties, etc.)?

Ja

10

Ja

10

Ja

10

Ja

10

Maximale score A

80

B. Proces
6) Heeft uw accountant bij de beoordeling van de meest recente jaarrekening
geconstateerd dat in de jaarrekening een juiste weergave wordt gegeven van
de vermogenspositie van het Grondbedrijf, zijn de aanwezige risico’s adequaat beschreven?
7) Beschikt uw planeconomische functie aangaande de beoordeling van
stedenbouwkundige plannen over een door uw organisatie geaccepteerd
normatief kader voor de kosten-kwaliteit van inrichting van de openbare
ruimte waarmee de beoordeling van de prijs-kwaliteitverhouding van uw
plannen voor de openbare ruimte mogelijk is?
8) Zijn de beslismomenten projectmatig werken en beslismomenten grondexploitatie op elkaar afgestemd?

Ja

20

Ja

20

Ja

20

Maximale score B

60

C. Uitvoering

< 10%

20

9) Hoe groot is het verschil tussen het geplande aantal nieuwe woningen en
het gerealiseerde aantal in het afgelopen jaar?
10) Weet u wat het % kosten voorbereiding en toezicht is waarmee in de
grondexploitaties wordt gerekend en weet u ook hoe hoog de werkelijke
kosten van voorbereiding en toezicht zijn?
11) Bestaan er grote verschillen tussen in begroting geraamde omzet (kosten
en opbrengsten) en gerealiseerde omzet (jaarrekening) van het grondbedrijf?

>=10% en < 25%

10

% begroting bekend

10

werkelijk % bekend

10

< 10%

20

>= 10% en <=25%

10

Maximale score C
Totaal te behalen score
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Bijlage 2
Gesprekthema’s interviews
Gespreksthema’s Rekenkameronderzoek Grondbeleid en financiële
risicobeheersing gemeente Harlingen

Onderzoeksvraag
Het onderzoek van de Rekenkamercommissie beoogt een objectieve beoordeling van de rech tmatigheid/transparantie, doeltreffendheid en doelmatigheid van het grondbeleid en de b eheersing van de financiële risico’s hiervan in het bijzonder.
Hoofdvraag van het onderzoek naar het grondbeleid is:
“of de raad goed en tijdig wordt geïnformeerd zodat hij de financiële risico’s van het grondb eleid en grondexploitaties goed kan beheersen en de besluitvorming hierover voldo et aan de
regels en eisen die hieraan worden gesteld.”
Voor de beantwoording van deze vraag worden beleidsdocumenten bestudeerd en enkele
interviews gehouden, betreffende de periode vanaf 2009.
Het onderzoek heeft als achterliggend doel ‘leren van het verleden’.
Gespreksthema’s
a)

Wat waren voor de raad in 2009 -2011 belangrijke punten voor bijsturing en controle
van het grondbeleid?

b)

Wat zijn momenteel de belangrijke aandachtspunten van de raad voor het grondbeleid
en de financiële risicobeheersing van het grondbeleid?

c)

Hoe is de informatievoorziening over de belangrijke aandachtspunten van het grondb eleid voor de raad (in met name de paragraaf grondbeleid van de Programmarekening en
de Jaarstukken)?

d)

Wat zijn eventueel de gewenste verbeterpunten?

e)

Hoe is de raad bij afzonderlijke projecten/grondexploitaties als het Willemshaveng ebied en Westergo CV betrokken?

f)

Hoe maakt de raad gebruik van de aangeboden informatie over afzonderlijke pr ojecten/grondexploitaties?

g)

Wat zijn gewenste verbeterpunten bij de informatievoorziening over afzonderlijke
projecten/grondexploitaties voor sturing en controle door de raad?

Informatievoorziening aan de raad

