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Monitor grondexploitatie Zuid-Hollandse gemeenten 
Peildatum: 31 december 2012 

Geachte raadsleden, 

Het effect van de economische crisis op de grondexploitatie van de Zuid-Hollandse gemeenten is 
eind 2012 nog altijd zichtbaar. Dit blijkt uit de monitor grondexploitatie Zuid-Hollandse 
gemeenten, die wij u hierbij ter informatie aanbieden. 

Op grond van de gemeentewet voert de provincie financieel toezicht uit op de gemeenten in Zuid-
Holland. Voor de uitvoering daarvan volgt de provincie de financiële positie van gemeenten en de 
ontwikkelingen die daarbij een rol spelen. Sinds 2009 krijgen de grondexploitaties extra aandacht 
van de provincie. Om inzicht te verkrijgen in ontwikkelingen op de grondexploitatie is door de 
provincie een totaalbeeld gemaakt in de vorm van een monitor op de grondexploitatie. 

De monitor is gebaseerd op de jaarrekeningen 2012 van de gemeenten. Daarbij wordt in 
hoofdlijnen inzicht gegeven in de omvang van de grondexploitatie, de (te verwachten) resultaten 
van de grondexploitatie en de beschikbare middelen om eventuele verliezen te nemen. 
Daarnaast zijn er een aantal onderwerpen opgenomen die in 2013 aandacht hebben gekregen en 
voor de toekomst van wezenlijk belang zijn. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor deze, 

Mr. Alex M.I.Lambregts 
Hoofd bureau bestuurlijke zaken en toezicht 

Deze briefis digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 
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1. Inleiding 

1.1 Inleiding 

Op grond van de gemeentewet voert de provincie financieel toezicht uit op de gemeenten in Zuid-Holland. 
De resultaten van grondexploitaties kunnen door het risicoprofiel en de omvang van de projecten in relatie 
tot de reguliere begroting, een zeer grote invloed hebben op de financiële positie en resultaten van 
gemeenten. Om die reden wordt er door Bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht jaarlijks een monitor 
grondexploitatie gemaakt. Dit gebeurt op basis van de laatst vastgestelde en beoordeelde jaarrekeningen. 
Het onderzoek is gebaseerd op de jaarrekeningen 2012 en aanvullende informatie verkregen vanuit de 
gemeenten. 

Het doel van deze monitor is om Provinciale Staten op basis van de jaarrekening gemeenten 2012 te 
informeren over: 

de omvang van de grondexploitatie; 

de (te verwachten) resultaten van de grondexploitatie; 
de beschikbare middelen om eventuele verliezen te nemen; 
mogelijke (grote) financiële problemen voor gemeenten; 
samenwerkingsverbanden op het gebied van grondexploitatie. 

Naast deze jaarlijks terugkerende informatie zijn aantal onderwerpen opgenomen die in 2013 aandacht 
hebben gekregen en/of ook voor de toekomst van wezenlijk belang zijn. 

Het betreft hier: 
gesprekken met de lokale rekenkamers met als doel handvatten te bieden ter versterking van het 
horizontale toezicht door de raad; 
gesprekken met de accountants waarbij de vraag: "Wat is het realisme van de uitgangspunten?" 
centraal stond; 
aanscherping van wet- en regelgeving, in het bijzonder van het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten; 
vaststelling van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Vanaf juli 2014 zal deze gelden als 
toetsingskader voor bestemmingsplannen en regionale woonvisies; 

Dit laatste onderwerp zal de komende jaren de aandacht van Ruimte, Wonen en Bodem en Financieel 
Toezicht behoeven. Specifiek geldt dit, omdat de in de VRM opgenomen woningaantallen mogelijk niet 
altijd synchroon lopen met de door de gemeenten aangehouden aantallen. Mogelijk leidt synchronisatie tot 
nadelige financiële gevolgen voor gemeenten. 

1.2 Scope onderzoek 

De scope van dit onderzoek is gericht op de grondexploitatie van de gemeentelijke grondbedrijven in de 
provincie Zuid-Holland. Grondexploitaties die in samenwerkingsverbanden zijn ondergebracht zoals 
bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen of Publiek Private Samenwerking (PPS) vallen buiten de 
scope van dit onderzoek. 
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1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de ontwikkelingen van de grondexploitatie bij gemeenten in Zuid-Holland. 
Voor de grondexploitatie parameters Bouwgrond in exploitatie (BIE), Niet in exploitatie genomen gronden 
(NIEGG) en negatieve complexen is in tabelvorm een top vijf van gemeenten opgenomen die op deze 
onderdelen de hoogste (boek) waarde per inwoner hebben. Deze informatie is tevens voor alle Zuid-
Hollandse gemeenten te vinden in de Toezichtsinformatie per gemeente. 
In hoofdstuk 3 worden aan aantal actuele onderwerpen belicht die een relatie met de grondexploitatie 
hebben. 

1.4 Samenvatting en conclusies 

Het effect van de economische crisis op de grondexploitatie van de Zuid-Hollandse gemeenten is eind 
2012 nog altijd zichtbaar. Uit ons onderzoek, gebaseerd op de gemeentelijke jaarrekeningen 2012, is 
gebleken dat gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen. Echter blijven de aanwezige financiële risico's 
onveranderd groot. 

Conclusies 2012 
De belangrijkste conclusies over 2012 ten opzichte van 2011 zijn: 

• De boekwaarde van bouwgrond in exploitatie is in 2012 gestegen met € 106 miljoen. 
• De boekwaarde van niet in exploitatie genomen gronden is in 2012 gedaald met € 101 miljoen, van 

€ 632 miljoen naar € 531 miljoen. Dit heeft mede te maken met de aanscherping van de BBV en met 
het feit dat gemeenten veel minder grond aankopen. 

• De netto verliesverwachting op de grondexploitatie is in 2012 met € 131 miljoen toegenomen. 
• De negatieve complexen zijn verder gedaald van € 1,040 miljard (2011) naar€ 1,179 miljard in 2012. 

Per saldo is dit een verslechtering van € 139 miljoen. 
• De voorzieningen voor het afdekken van negatieve complexen zijn in 2012 € 78 miljoen gestegen. Op 

basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de gemeenten de negatieve complexen 
ruimschoots hebben voorzien. Dat de voorzieningen hoger zijn dan de verwachte verliezen wordt 
veroorzaakt door het feit dat er voor niet in exploitatie genomen gronden op basis van het 
aangescherpte BBV voorzieningen moeten worden getroffen om risico's af te dekken. 

• De nog te maken kosten en opbrengsten van de grondexploitatie zijn in 2012 gedaald met 
respectievelijk (€ 452 miljoen) en (€ 176 miljoen). 

Zoals al is aangegeven zijn alle negatieve complexen afgedekt door voorzieningen, dat wil zeggen dat de 
toekomstige verliezen, zoals per eind 2012 bekend, volledig zijn afgedekt. Afhankelijk van de verdere 
ontwikkelingen van de markt kunnen de verliezen en of winstverdampingen nog verder oplopen. Dan zullen 
de gemeenten de voorzieningen opnieuw moeten aanvullen. Dit zal altijd ten koste van het eigen vermogen 
van gemeenten gaan. Door de risico's die binnen de grondexploitatie spelen te kwantificeren en financieel 
te vertalen, ontstaat er inzicht in het benodigd weerstandsvermogen. De exploitaties worden (ten minste) 
jaarlijks door gemeenten geactualiseerd zodat voor negatieve ontwikkelingen de noodzakelijke 
maatregelen genomen worden. 

Overige conclusies 
Een groot risico is de nog te realiseren opbrengsten. Deze zijn moeilijk te beïnvloeden omdat ze door de 
markt worden bepaald. 

De provincie zet voor de komende jaren in op het vroegtijdig signaleren van overprogrammering om 
financiële risico's te verkleinen. De aansluiting op woningbehoefteraming (WBR) en bevolkingsprognose 
2013 in de nog vast te stellen Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) en de daarop te actualiseren regionale 
woonvisies is een aspect van het streven naar realisme in de uitgangspunten van de grondexploitaties. 
Naar verwachting wordt in het begin van het derde kwartaal 2014 de VRM vastgesteld. 
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De andere aspecten betreffen de parameters (uitgangspunten) waarop de grondexploitaties zijn gebaseerd 
bijvoorbeeld de rentecomponent. Vanwege het risicogehalte van de rentecomponent heeft de Commissie 
Besluit Begroting en Verantwoording op 9 december 2013 een notitie rente uitgebracht. Al eerder heeft de 
Commissie aandacht gevraagd voor een adequate jaarverslaglegging, dit door het uitbrengen van de 
bijgestelde notitie grondexploitatie (een bijgestelde versie van de notitie grondexploitatie van januari 2008). 
In de notitie doet de commissie BBV vier stellige uitspraken welke met ingang van de jaarrekening 2012 
onverkort van toepassing zijn op de jaarverslaggeving. 

Deze BBV-notities maken duidelijk dat ook de wetgever aandacht heeft voor het realisme van de cijfers. 

De Gedeputeerde Financieel Toezicht is in 2013 het gesprek aangegaan met de andere toezichthouders, 
te weten lokale rekenkamers, gemeenteraden en accountants, om met hen van gedachten te wisselen over 
de vraag hoe de verschillende toezicht vormen elkaar kunnen versterken binnen de eigen 
verantwoordelijkheid. 

De gemeenteraden kunnen de bevindingen van de lokale rekenkamers benutten om hun horizontale 
toezicht adequaat uit te voeren. Zij kunnen ook voordeel hebben aan de door de VNG op 9 december 2013 
uitgebrachte "Handreiking grondbeleid voor raadsleden". Accountants zullen, gesteund door de 
aanscherping in wet- en regelgeving, meer grip hebben op het beoordelen van het realisme van de 
uitgangspunten. 

De provincie zal met alle bovengenoemde aspecten rekening houden in de uitoefening van de financiële 
toezichtstaak waarbij de focus zich de komende jaren onder andere richt op het toetsen van het realisme 
van uitgangspunten. 
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2. Grondexploitatie bij gemeenten in Zuid-Holland 2012 

2.1 Algemeen 

Voor gronden waarvoor reeds plannen zijn ontwikkeld en deze plannen bestuurlijk zijn vastgesteld, wordt 
een begroting gemaakt van de kosten en opbrengsten in de tijd. Dit wordt de grondexploitatie genoemd. 
Het gaat daarbij onder andere om woningbouw, kantoren, bedrijventerreinen, openbare ruimte, 
groenvoorziening en natuur. 

Aan de kostenkant staan de aankoop van grond, het bouwrijp maken ervan, het inrichten van de openbare 
ruimte en overhead (dit zijn onder andere de kosten voor het maken van het plan en de begeleiding van de 
uitvoering ervan). Aan de opbrengstenkant staan de verkoop van bouwrijpe gronden en alle eventuele 
subsidies en bijdragen. Omdat de doorlooptijd van grondexploitatieprojecten meerdere jaren beslaat en 
veel kapitaal vraagt, worden deze bedragen netto contant gemaakt, dat wil zeggen dat er rekening wordt 
gehouden met de jaarlijks terugkerende rentecomponent. 

In de volgende paragrafen gehanteerde begrippen sluiten zo veel mogelijk aan bij het begrippenkader in 
het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Gelijk aan andere provinciale 
monitors over grondexploitaties bij gemeenten wordt uitgegaan van bruto waarden; op de balans in de 
jaarrekening staan netto waarden (=boekwaarde - voorziening). 

Het onderzoek is gebaseerd op de gemeentelijke jaarrekeningen 2012 en eventueel aanvullende informatie 
verkregen van de gemeenten. 

2.2 Omvang van de grondexploitatie 

Bouwgrond in exploitatie (hierna: BIE) is grondexploitatie in uitvoering. Het gaat daarbij vooral om 
woningbouw en bedrijventerreinen waarvoor de gemeente al concrete plannen heeft ontwikkeld. De 
gronden zijn als het ware al gereed om uitgegeven te worden. 

Uit tabel 1 is af te leiden dat er op 31 december 2012 bij de gemeenten in Zuid-Holland (bruto) voor in 
totaal € 2,350 miljard aan BIE op de balans stond. Ten opzichte van 2011 is dit een stijging van 4,7%. 
Landelijk is de BIE 7% gestegen. 

Bouwgrond In exploitatie (BIE) 2011 2012 
Boekwaarde Boekwaarde Boekwaarde Boekwaarde 
(x€ 1.O00) per inwoner (x€ 1.000) per inwoner 

Provincie Zuid-Holland € 2.244.060 € 632 € 2.350.335 € 659 

Nederland € 8.200.000 € 492 € 8.800.000 € 526 
Tabel 1: Bouwgrond in exploitatie (BIE) 

Om een betere onderlinge vergelijking mogelijk te maken tussen de gemeenten, zijn de boekwaarden van 
de BIE uitgedrukt in een bedrag per inwoner. In tabel 2 is een overzicht gegeven van de 'top vijf van 
gemeenten met de hoogste boekwaarde BIE per inwoner. 

Gemeenten (BIE per Inwoner) 2012 
Boekwaarde Boekwaarde 
(x€1 .000) per inwoner 

Lansingerland € 276.339 € 4.890 

Oegstgeest € 82.196 € 3.550 

Hendrik-ldo-Ambacht € 84.867 € 2.963 

Rijswijk € 132.330 € 2.793 

Kaag en Braassem € 68.536 € 2.665 
Tabel 2: Gemeenten (BIE per inwoner) 2012 
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Naast bouwgronden in exploitatie kunnen gemeenten tevens gronden in eigendom hebben die meestal 
anticiperend of strategisch zijn aangekocht. Dit zijn niet in exploitatie genomen gronden (hierna: NIEGG) 
waarbij nog geen sprake is van een grondexploitatie, maar de grond wel past in de gedachten over 
gemeentelijke bebouwingsuitbreiding. Voor deze grond moet een reëel en stellig voornemen bestaan dat 
deze in de nabije toekomst zal worden bebouwd. 

Per 31 december 2012 bedroeg de totale waarde aan NIEGG € 531 miljoen. Ten opzichte van 2011 is de 
NIEGG in Zuid-Holland met 16% (€ 101 miljoen) gedaald. Dit past in het landelijk beeld waar eveneens een 
daling van de waarde van de NIEGG is ingezet (zie tabel 3). 

Niet In exploitatie genomen gronden (NIEGG) 2011 2012 

Boekwaarde Boekwaarde per Boekwaarde Boekwaarde per 
(x€ 1.000) inwoner (x€ 1.000) inwoner 

Provincie Zuid-Holland € 631.969 € 178 € 530.973 € 149 

Nederland € 3.500.000 € 210 € 2.500.000 € 149 

Tabel 3: Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) 

Indien de NIEGG wordt uitgedrukt in een bedrag per inwoner geeft dit de volgende 'top vijf van gemeenten 
(zie tabel 4) met de hoogste boekwaarde per inwoner. 

Gemeenten (NIEGG per Inwoner) 2012 

Boekwaarde 
(x€ 1.000) 

Boekwaarde 
(per inwoner) 

Schoonhoven € 24.930 € 2.101 

Noordwijk € 36.777 € 1.433 

Brielle € 13.563 € 831 

Midden-Delfland € 13.660 € 748 

Lisse € 16.737 € 747 

Tabel 4: Gemeenten (NIEGG per inwoner) 2012 

Opgeteld zijn de BIE en NIEGG het geïnvesteerd vermogen in grondposities met ontwikkelpotentie. Voor 
alle Zuid-Hollandse gemeenten betekent dit een totaal geïnvesteerd vermogen per ultimo 2012 van € 2,881 
miljard. 

Sinds 2009 wordt de monitor grondexploitatie gemeenten in Zuid-Holland bijgehouden. In onderstaande 
grafiek is het verloop weergegeven van de totale grondexploitatie over de periode 2009 t/m 2012. 

Omvang van de grondexploitatie 
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2.000.000 
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500.000 

2009 2010 2011 2012 
Bouwgrond In exploitatie 2.172.897 2.170.292 2.244.060 2.350.335 
Niet in exploitatie genomen 

gronden 570.200 543.752 631.969 530.973 

• Bouwgrond in exploitatie • Niet In exploitatie genomen gronden 

Tabel 5: Omvang grondexploitatie 
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In de periode 2009 - 2012 is de boekwaarde van de BIE licht gestegen, van € 2,173 miljard naar€ 2,350 
miljard. 

Dit kan verklaard worden doordat er een vertraging in de uitvoering van plannen is (fasering) en 
gemeenten terughoudend zijn met het starten (in exploitatie brengen) van nieuwe projecten. 

De boekwaarde van de NIEGG is, met name in 2012, afgenomen; van € 570 miljoen naar € 531 miljoen. 
Deze afname heeft te maken met de aanscherping van het BBV (Zie paragraaf 3.5). Bovendien kopen 
gemeenten veel minder gronden aan. 

Overigens is door de Provincie Zuid-Holland in onder andere de beoordelingsbrief van de jaarrekening 
2012 bij de meeste hier genoemde gemeenten ook specifiek stilgestaan bij de ontwikkeling van de 
grondexploitaties. 

2.3 Resultaat van de grondexploitatie 

Van al het geïnvesteerd vermogen in de grondexploitatie is het uitgangspunt dat dit minimaal terugverdiend 
wordt. Sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008 is dit geen vanzelfsprekendheid meer. Op 
basis van de jaarrekeningen 2012 wordt een beeld verkregen dat het geïnvesteerde vermogen voor het 
onderdeel BIE naar inschatting van de gemeenten (op termijn) niet geheel terugverdiend gaat worden. 

Op basis van exploitatieopzetten geven de gemeenten inzicht in de (mogelijk) te behalen resultaten. Eind 
2012 wordt per saldo voor alle gemeenten een (netto) verlies verwacht van € 597 miljoen. Dit is het saldo 
tussen alle positieve en negatieve resultaten die verwacht worden. Eind 2011 werd er nog een verlies 
verwacht van € 466 miljoen. Dit betekent een toename van de netto verliesverwachting van € 131 miljoen. 
In tabel 6 is het (gesaldeerd) toekomstig resultaat weergegeven. 

Toekomstig resultaat grondexploitatie 2011 2012 
Resultaat Resultaat per Resultaat Resultaat per 
(x€ 1.000) inwoner (x€ 1.000) inwoner 

Provincie Zuid-Holland € -466.375 € -131 € -597.036 € -168 
Tabel 6: Tabel Toekomstig resultaat van de grondexploitatie 

De winstverwachting is, zoals vermeld, het saldo van de geprognosticeerde positieve en negatieve 
resultaten. De verliesgevende complexen voor de gemeenten in Zuid-Holland worden eind 2012 geschat 
op € 1,179 miljard. 

Negatieve complexen 2011 2012 
Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat 
(prognose) (prognose) per (prognose) prognose per 
(x€ 1.000) inwoner (x €1.000) inwoner 

Provincie Zuid-Holland € -1.040.051 € -293 € -1.179.292 € -331 
Tabel 7: Negatieve complexen binnen de grondexploitatie 

In de periode van 2009 tot en met 2012 is het toekomstig resultaat op alle projecten van € 56 miljoen 
positief naar € 597 miljoen negatief gedaald. In diezelfde periode is het resultaat op negatieve complexen 
toegenomen van € 869 miljoen negatief naar € 1,179 miljard negatief. Gemeenten hebben dus niet alleen 
hun negatieve complexen met € 310 miljoen afgewaardeerd, maar nog meer hun totale winstverwachting 
met € 653 miljoen negatief bijgesteld. 

In 2012 is er sprake van een toekomstig negatief resultaat van € 597 miljoen. In dit resultaat is € 1,179 
miljard aan negatieve complexen verwerkt, dit impliceert dat er per saldo sprake is van te verwachten 
opbrengsten uit de complexen van circa € 582 miljoen. Het gaat om nog niet gerealiseerde opbrengsten. 
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In grafiek 8 is het verloop van het resultaat van de grondexploitatie over de periode 2009 tot en met 2012 
weergegeven. 

Resultaat van de grondexploitatie 
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-600.000 
-800.000 

-1.000.000 
-1.200.000 -1.200.000 

2009 2010 2011 2012 
Toekomstig resultaat 56.247 -265.307 -466.375 -597.036 
Negatieve complexen -868.780 -877.423 -1.040.051 -1.179.292 

• Toekomstig resultaat • Negatieve complexen 

Grafiek 8: Resultaat grondexploitatie 

2.4 Afdekken van de verliezen 

Wanneer een negatief resultaat verwacht wordt bij de grondexploitatie, dient dit volgens de voorschriften 
gedekt te worden door het treffen van een voorziening (Zie paragraaf 3.5). 

Tegenover de te verwachten verliezen van € 1,179 miljard staat een totaalbedrag van € 1,253 miljard aan 
voorzieningen op verliesgevende complexen. In 2012 zijn de voorzieningen met circa 7% (€ 78 miljoen) 
gestegen ten opzichte van 2011. Landelijk bedroeg de stijging van de voorzieningen ruim 14%. De 
gemeenten met hoge negatieve complexen hebben ook dito hoge voorzieningen getroffen. 

Voorziening verliesgevende complexen 2011 2012 

Voorziening Voorziening per Voorziening Voorziening per 
(x€ 1.000) inwoner (x€ 1.000) inwoner 

Provincie Zuid-Holland € 1.174.998 € 331 € 1.252.629 € 351 

Nederland € 4.200.000 € 252 € 4.800.000 € 287 

Tabel 9: Voorziening verliesgevende complexen 

De volgende 'top vijf van gemeenten (zie tabel 10) met de hoogste voorziening verliesgevende complexen 
ontstaat door de waarde uit te drukken in een bedrag per inwoner. 

Gemeenten (Voorziening per inwoner) 2012 Voorziening Voorziening 
(*€1 .000) per inwoner 

Kaag en Braassem € 55.748 € 2.168 
Lansingerland € 115.717 € 2.048 
Oegstgeest € 35.527 € 1.534 
Brielle € 21.997 € 1.348 
Alphen a.d. Rijn € 121.524 € 1.139 
Tabel 10: Gemeenten (voorziening per inwoner) 2012 

Sinds 2009 wordt de monitor grondexploitatie gemeenten in Zuid-Holland bijgehouden. In grafiek 11 wordt 
het verloop weergegeven van de ontwikkeling van het afdekken van verliezen over de periode 2009 t/m 
2012. 
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Afdekken van verliezen 
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Negatieve complexen 868.780 877.423 1.040.051 1.179.292 
Voorzieningen 987.381 995.279 1.174.998 1.252.629 

i Negatieve complexen • Voorzieningen 

Grafiek 11: Afdekken van verliezen 

Over de afgelopen jaren gezien zijn de voorzieningen in het kader van grondexploitaties behoorlijk 
toegenomen. Door de crisis zijn de toekomstige resultaten van de exploitaties verslechterd, de verwachte 
winsten zijn afgenomen en de verwachte verliezen toegenomen. Op basis van de voorschriften moet ter 
afdekking van een verwacht verlies een voorziening worden gevormd. Gemeenten hebben hun 
verantwoordelijkheid in deze genomen. 

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat gedurende de periode 2009 t/m 2012 de negatieve complexen 
ruimschoots zijn afgedekt met voorzieningen. Dat de voorzieningen hoger zijn dan de verwachte verliezen 
wordt veroorzaakt door het feit dat er voor niet in exploitatie genomen gronden op basis van het 
aangescherpte BBV voorzieningen moeten worden getroffen om risico's af te dekken (=bijstellen naar 
marktwaarde). 

2.4.1 Reserves grondexploitatie 

In sommige gemeenten heeft het grondbedrijf een eigen buffer in de vorm van een reserve grondbedrijf. 
Deze buffer bestaat naast de algemene reserve. Voorts kunnen er overige aan grondexploitaties 
gerelateerde reserves bestaan. 

Het totaal aan deze reserves bedraagt ultimo 2012 € 194 miljoen (zie tabel 12). Ten opzichte van 2011 zijn 
deze reserves met 14,5% gedaald. De daling wordt veroorzaakt doordat gemeenten de reserve 
grondexploitatie gebruiken om gronden af te waarderen naar aanleiding van scherpere waarderings
richtlijnen (BBV) en eventuele verliezen op hun BIE op te vangen. Zowel absoluut als relatief gezien is het 
belang van deze reserves klein. 

Reserves grondexploitatie 2011 2012 
Boekwaarde Boekwaarde per Boekwaarde Boekwaarde per 
(x€ 1.000) inwoner (x€ 1.000) inwoner 

Provincie Zuid-Holland € 227.307 € 64 € 194.265 € 55 
Tabel 12: Reserves t.b.v. de grondexploitatie 
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2.5 Voldoende weerstandscapaciteit? 

Naast de verplichte voorzieningen voor verwachte verliezen beschikken alle gemeenten ook over extra 
buffers in de vorm van reserves, die al dan niet bestemd zijn voor risico's op de grondexploitatie. In Zuid-
Holland hebben de meeste gemeenten een (kleine) reserve gevormd specifiek voor de grondexploitaties. 
Bij de overige gemeenten staat de algemene reserve als buffer tegenover eventuele (verdere) verliezen op 
de grondexploitatie. 

Of de Zuid-Hollandse gemeenten per eind 2012 in beginsel voldoende weerstandscapaciteit hebben om 
de risico's op de grondexploitatie op te kunnen vangen, is de vraag. Van de gemeenten in Zuid-Holland 
oordeelden er zelf 7 dat zij over onvoldoende of matige weerstandscapaciteit beschikken: Gorinchem, 
Gouda, Lansingerland, Leerdam, Molenwaard, Spijkenisse en Vlaardingen. 

Gemeenten met een hoge boekwaarde in hun grondexploitatie en een lage weerstandscapaciteit kunnen in 
potentie in financiële problemen komen. Dit wil overigens niet zeggen, dat een gemeente daardoor onder 
preventief toezicht komt te vallen, wel worden deze gemeenten nauwgezet gevolgd. 

De financiële problemen zullen in eerste instantie door de gemeenten zelf moeten worden opgelost. De 
oplossingen worden normaliter gevonden in bezuinigingen (o.a. op het voorzieningenniveau), 
lastenverzwaringen (bijvoorbeeld door verhoging van OZB-tarieven) en het schrappen van nieuw beleid. 

Indien het voeden van de voorziening negatieve complexen leidt tot een negatieve algemene reserve, 
dienen gemeenten een herstelplan in te dienen. Indien het herstel niet binnen de meerjarenbegroting 
plaatsvindt, zal een gemeente onder preventief toezicht worden geplaatst. 

2.6 Ontwikkeling van de grondexploitatie 

De hoogte van de nog te maken lasten is in 2012 afgenomen met € 452 miljoen (zie tabel 13). Dit heeft 
enerzijds te maken met het cyclische verloop van lasten en baten op een grondexploitatie, maar ook met 
een groeiend kostenbewustzijn. In de 'lifecycle' van een grondexploitatie worden eerst kosten voor 
verwerving, ontwerp en aanleg gemaakt. Daarna volgt pas de verkoop van gronden. Grondexploitaties 
worden ook soberder uitgevoerd. Bovenwijkse voorzieningen worden bijvoorbeeld uit de grondexploitatie 
gehaald en er worden minder of goedkopere groen-voorzieningen gerealiseerd. 

Nog te maken lasten grondexploitatie 2011 2012 
Lasten Lasten per Lasten Lasten per 
(x€ 1.000) inwoner (x€ 1.000) inwoner 

Provincie Zuid-Holland € 4.351.836 € 1.225 € 3.899.488 € 1.094 

Tabel 13: Nog te maken kosten grondexploitatie 

De te realiseren baten zijn in 2012 licht gedaald met € 176 miljoen(zie tabel 14). De verwachting van 
gemeenten is dat uiteindelijk alle grondexploitatieprojecten vroeg of laat verkocht zullen worden. Echter dit 
is inherent aan marktwerking en dus moeilijk te beïnvloeden. Als grondexploitatieprojecten niet 100% of 
later in de tijd verkocht worden heeft dit uiteraard een negatieve invloed op de nog te realiseren baten. 

Nog te realiseren baten grondexploitatie 2011 2012 
Baten Baten per Baten Baten per 
(x€ 1.000) inwoner (x€ 1.000) inwoner 

Provincie Zuid-Holland € 5.886.356 € 1.657 € 5.710.494 € 1.602 
Tabel 14: Nog te realiseren baten grondexploitatie 
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Uit het verloop van de nog te maken lasten en te realiseren baten over de periode 2009 tot en met 2012 
(zie grafiek 15) valt op dat de lasten harder dalen dan de baten. 

Nog te realiseren baten en lasten 
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2.000.000 

1.000.000 

• Baten 
• Lasten 

u 2009 2010 2011 2012 
Baten 6.418.647 6.594.009 5.886.356 5.710.494 
Lasten 5.360.508 4.876.753 4.351.836 3.899.488 

Grafiek 15: Nog te realiseren baten en kosten 

Gemeenten hebben duidelijk invloed op de lasten door bepaalde investeringen weg te laten of te 
versoberen. De verkoopmarkt is rigide en reageert snel op veranderde omstandigheden. Prognoses maken 
is dan moeilijk; wellicht moet er meer in scenario's gedacht worden. 

Een groot risico zijn de nog te realiseren baten. Deze zijn moeilijk te beïnvloeden omdat ze door de markt 
worden bepaald. Een bijkomend risico schuilt in de vaststelling van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). 
Door het vaststellen van deze visie wordt de woningbehoefteraming definitief. Deze nieuwe cijfers kunnen 
gevolgen hebben voor de gemeentelijke programmering van woningbouwlocaties zoals opgenomen in de 
exploitatieopzetten 
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2.7 Samenwerkingsverbanden 

Naast een actief grondbeleid kunnen gemeenten ook kiezen voor andere vormen van grondbeleid. Zij 
zoeken daarbij bijvoorbeeld de samenwerking met derden en verdelen de financiële lasten en lusten of 
treden slechts nog faciliterend op; de mate van regie neemt navenant af. Bij de samenwerkingsverbanden 
worden de aanwezige risico's opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen van de gemeenten. 

2.7.1 Gemeenschappelijke Regelingen (GR) 

Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen openbare lichamen, zoals 
gemeenten, provincies en waterschappen. 

In de provincie Zuid-Holland zijn 6 gemeenschappelijke regelingen bekend tussen gemeenten met een 
grondexploitatietaak, te weten: 

Bedrijvenschap Harnaspolder (Delft, Den Haag en Midden-Delfland). 
Industrieschap Plaspoelpolder (Den haag en Rijswijk) 
Bedrijvenschap Hoefweg (Lansingerland en Zoetermeer) 
Bleizo (Lansingerland en Zoetermeer) 
Nieuw Reijerwaard (Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam) 
Bedrijvenschap regio Gouda (Waddinxveen en Zuidpias) 

Deze gemeenschappelijke regelingen vallen onder het financieel toezicht van de provincie. Het komt voor 
dat financiële risico's niet kunnen worden opgevangen binnen het weerstandsvermogen van de betreffende 
regeling. In dat geval moeten de risico's naar rato worden door vertaald naar het weerstandsvermogen van 
de deelnemers. Bij gemeenten worden dit soort risico's dan opgenomen in de paragraaf 
weerstandsvermogen en door vertaald naar het eigen weerstandsvermogen. 

Daarnaast bestaan er ook gemeenschappelijke regelingen met andere openbare lichamen met een 
grondexploitatietaak. Daarvoor geldt voor wat betreft de doorwerking naar gemeenten hetzelfde. Maar 
omdat deze buiten het toezicht van de provincie vallen, vallen die ook buiten de scope van dit onderzoek. 

2.7.2 Publiek Private Samenwerking (PPS) 

Een Publiek-private samenwerking betekent niet meer dan dat één of meerdere overheidspartijen en één 
of meerdere marktpartijen samenwerken. 

Publiek-private samenwerking kan dus ook plaatsvinden als onderdeel van het grondbeleid, bij de 
uitvoering van grondexploitaties. Een gemeente kan overgaan tot samenwerking met een marktpartij als 
daarvan meerwaarde wordt verwacht. Een PPS constructie kan bijvoorbeeld meerwaarde opleveren omdat 
het de slagkracht vergroot, meer deskundigheid en marktkennis aanwezig is en/of omdat de risico's voor 
de gemeente gereduceerd worden. Aangezien de meeste PPS-constructies rechtspersonen zijn 
(CV/BV/NV) is in veel gevallen het toezicht belegd bij de raad van commissarissen. 

PPS-constructies behoren in de paragraaf verbonden partijen van gemeenten verantwoord te worden. 
Eventuele financiële risico's dienen via het weerstandsvermogen afgedekt te worden. 
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3. Specifieke onderwerpen betreffende de grondexploitatie in 
Zuid-Holland 

3.1 Algemeen 

Voor wat betreft het domein van de grondexploitaties zijn er verschillende zaken te benoemen die van 
invloed kunnen zijn op grondexploitaties, bijvoorbeeld: 

De afgelopen tijd heeft de provincie specifiek aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

contacten met toezichthouders zoals rekenkamers en accountants (3.2 / 3.3) 
regionale programma's voor de ontwikkeling van woon- en werklocaties (3.4) 
het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) (3.5) 

3.2 Rekenkamers 

Allereerst is er een gesprek geweest met twee gedeputeerden en een afvaardiging van een aantal 
rekenkamers en de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). 

Tijdens dit gesprek is een aantal problemen ter tafel gekomen zoals: 

de te optimistische planvorming bij grondexploitaties; 
een mismatch tussen vraag en aanbod; 
er alleen bij de bestemmingsplannen is betrokkenheid van de gemeenteraad; 
het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dat te ruim is voor wat betreft de waardering van 
grondexploitaties; 
risico's bij grondexploitaties die niet goed c.q. geheel niet in kaart worden gebracht. 

Ten aanzien van de waardering van de grondexploitatie heeft de Commissie BBV inmiddels een 
bijgestelde notitie uitgebracht waarin een aanscherping van de waardering van de grondexploitatie is 
weergegeven. In paragraaf 3.5 wordt hierop nader ingegaan. 
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De gemeenteraad kan volgens de gesprekspartners een belangrijke rol spelen bij het verkleinen van deze 
problematiek. Dit zou kunnen door een actieve betrokkenheid te tonen en doelgerichte vragen te stellen 
zoals: 

is er een actuele marktanalyse gedaan? 
waarop zijn de aannames van grondexploitaties gebaseerd? 
hoe zijn de risico's van de grondexploitatie vertaald naar het weerstandsvermogen? 
is er gewerkt met verschillende scenario's? 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten publiceert een zogenaamde 'Handreiking grondbeleid voor 
raadsleden'. Deze is onlangs vernieuwd en is te vinden op de website van de VNG met de volgende link: 
https://www.vnq.nl/publicaties/handreikinq-grondbeleid-voor-raadsleden. De handleiding geeft 
informatie over de gemeentelijke grondexploitatie. In deze handreiking staan vele voorbeelden van 
doelgerichte vragen die raadsleden kunnen stellen aan het college om hiermee meer inzicht in de 
grondexploitatie te verkrijgen. Deze vragen zijn hier als bijlage 4 bijgevoegd. 

Voor de versterking van het horizontaal toezicht kan ook de lokale rekenkamer worden ingeschakeld. Deze 
dient ter ondersteuning van de controlerende rol van de raad en kan bijvoorbeeld onderzoek doen naar 
mogelijke verbeteringen van de informatievoorziening van college aan de raad. 

3.3 Accountants 

Het gesprek met de accountants is met name gegaan over: 

de waarderingssystematiek van de grondexploitaties 
de systematiek van accountantscontrole bij gemeenten in relatie tot actuele ontwikkelingen 
rondom woningplannen en de gevolgen daarvan voor de grondexploitaties. 

De accountants hebben aangegeven dat zij bij de accountantscontrole de grondexploitatie als een 
verhoogd risico zien en daardoor op dit punt hun controles hebben aangescherpt. 

Voor wat betreft actuele ontwikkelingen van woningplannen toetsen de accountants de kwaliteit van de 
onderbouwing van het aantal, dat in de exploitaties/ begrotingen worden gehanteerd. Echter tot nu toe 
ontbreekt het aan een toetsingskader waarmee "ambitie" en "realistische marktomstandigheden" van elkaar 
worden gescheiden, (zie verder 3.4.2 voor wat betreft een mogelijke oplossing van dit punt) 

Verder pleiten de accountants er voor dat gemeenten meer aan scenario-analyses moeten doen om 
daarmee risico's beter in beeld te brengen. 

3.4 Regionale programma's ontwikkeling woon- en werklocaties 

3.4.1 Inleiding 

Zoals hiervoor aangegeven wordt in 2014 door samenwerkende gemeenten en de provincie gewerkt aan 
nieuwe regionale programma's en visies voor de ontwikkeling van woon- en werklocaties. Dit kan ertoe 
leiden dat in verschillende gemeenten ontwikkelingen vertraagd of niet zullen plaatsvinden in de komende 
jaren. De doorvertaling ervan kan zeer waarschijnlijk leiden tot financiële consequenties voor gemeenten. 

3.4.2 Stand van zaken programmering in gemeentelijke grondexploitaties 

De programmering van de bouw c.q. ontwikkeling van woning en werklocaties is in Zuid-Holland op dit 
moment (2013) sterk geregionaliseerd. Binnen provinciale randvoorwaarden worden in de samenwerkende 
gemeenten (WGR-regio's) en Regionaal Economisch Overleggen (REO's) afspraken gemaakt over 
volumes, kwaliteit en, eventueel, locaties per gemeente. Dat gebeurt in samenhang met de totstandkoming 
van regionale strategieën en/of programma's voor de onderlinge afstemming tussen gemeenten. 
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Werklocaties 
In de processen rondom de totstandkoming van regionale kantorenstrategieën en bedrijventerreinen
strategieën zijn de financiële consequenties van herprogrammering tot nu toe geen gespreksonderwerp 
waarbij de provincie betrokken is. 

Woningbouw 
In 2014 wordt door de samenwerkende gemeenten gewerkt aan de afronding van regionale programma's 
voor de ontwikkeling van woonlocaties in de regionale woonvisies. Als onderdeel van dit proces vinden ook 
gesprekken plaats over het uitstellen en/of afbouwen van woningbouwprogramma's. 

In januari 2014 worden nieuwe getallen voor de woningbehoefteraming (WBR 2013) en de 
bevolkingsprognose (BP 2013) bekend gemaakt in het Ontwerp van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). 
Met het vaststellen van de VRM in juli 2014 worden de WBR en BP 2013 definitief. Vanaf juli 2014 zullen 
zij gaan gelden als toetsingskader voor bestemmingsplannen en regionale woonvisies. Dit toetsingskader 
kunnen accountants gebruiken voor de toetsing van het aantal woningen dat in de exploitaties/ begrotingen 
gebruikt is. 
De provincie is voornemens om in de Ontwerp VRM uit te gaan van een bandbreedte voor de kwantitatieve 
behoefte aan woningbouw. De combinatie van WBR en BP geeft aan waar een stimulans of een 
waarschuwing voor risico's aan de orde is. Zoals eerder aangegeven kunnen deze nieuwe cijfers dus 
gevolgen hebben voor de regionale en gemeentelijke programmering van woningbouwlocaties. 

3.4.3 Monitoring 

Het is van belang om financiële risico's zoals overprogrammering van woningen vroegtijdig te constateren. 
Daartoe zal de provincie vanaf de begroting 2015 jaarlijks de aantallen woningen die zijn vastgelegd in de 
WBR 2013 en BP 2013 vergelijken met de aantallen die de gemeenten opgeven in het aandachts
puntenformulier voor het begrotingsonderzoek. 

3.5 Besluit Begroting en Verantwoording 

In februari 2012 heeft de Commissie Besluit Begroting en Verantwoording een bijgestelde notitie 
grondexploitatie uitgebracht. 

De motivatie voor de commissie om met een aangepaste notitie te komen, komt voort uit de gevolgen van 
de financieel-economische crisis voor de grondexploitaties. Met de aangepaste notitie beoogt de 
Commissie BBV nadere verduidelijkingen en aanscherpingen van de waarderingsrichtlijnen voor de 
grondexploitatie. 

Deze verduidelijkingen en aanscherpingen zijn in een viertal 'stellige' uitspraken weergegeven. Van deze 
uitspraken is de volledige tekst opgenomen in bijlage II bij dit rapport. De richtlijnen zoals vastgelegd in de 
bijgestelde BBV-notitie zijn vanaf 1 januari 2012 van kracht voor de gemeentelijke jaarrekeningen en 
begrotingen. 

Zeer recent (december 2013) heeft de Commissie BBV een nieuwe notitie uitgebracht over het toerekenen 
van rente aan o.a. grondexploitaties. De commissie stelt hierbij dat de rente die wordt toegerekend aan de 
'bouwgronden in exploitatie' en 'niet in exploitatie genomen gronden' gebaseerd moet zijn op een reëel 
rentepercentage. Het activeren van rentekosten (en overige vervaardigingskosten) bij 'niet in exploitatie 
genomen gronden' moet beperkt blijven tot het niveau van de huidige marktwaarde of de verwachte 
marktwaarde. 

Hiermee onderschrijft de commissie dat de waardering van de grondexploitatie gebaseerd moet zijn op 
realistische uitgangspunten. Dit sluit aan op wat de provincie Zuid-Holland de afgelopen tijd op diverse 
bijeenkomsten van o.a. rekenkamers en accountants ook heeft uitgedragen. 
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3.6 Landelijk onderzoek gemeentelijke grondbedrijven 

Voor het vierde jaar op rij rapporteert Deloitte Real Estate over de financiële effecten van de economische 
crisis op gemeentelijke grondbedrijven. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Ministeries van BZK 
en l&M, de VNG, het IPO en het Vakberaad Gemeentefinanciën (de provinciale toezichthouders). 
In deze rapportage wordt ingezoomd op de: 

• marktontwikkelingen 
• macro-analyse financiën grondbedrijven 2012 
• deelonderzoek investeringen in fysieke leefomgeving 
• inschatting van toekomstige resultaten. 

De belangrijkste conclusies uit het rapport1 van Deloitte staan hieronder weergegeven. 

1. In 2012 is de woningmarkt eerder verslechterd dan verbeterd. Geconstateerd wordt dat 
gemeenten over 2012 voor€ 1,1 miljard aan (additionele) verliezen hebben moeten nemen op hun 
grondposities, geconcentreerd bij een relatief beperkt aantal gemeenten. Wij constateren dat de 
afzet van bouwrijpe grond blijft haperen en dat de grondprijzen onder druk blijven staan. Dit 
ondanks het gegeven dat gemeenten in voorgaande jaren bouwlocaties al hebben gefaseerd, 
stopgezet en herontwikkelingen zijn gestart op basis van aangepaste programma's ( bijvoorbeeld 
minder dure koopwoningen, meer huurwoningen). 

2. De actuele marktontwikkelingen zijn toegelicht aan de hand van de 4 P's die relevant zijn voor 
gebiedsontwikkeling: Planning, Prijs, Programma en Plaats. Vanuit Programma wordt een 
verschuiving waargenomen naar meer huurwoningen en kleinere/goedkopere woningen. Dit heeft 
veelal een drukkend effect op de verwachte gemeentelijke grondopbrengsten. 
Voor wat betreft Plaats bestaat binnen Nederland een gedifferentieerd beeld. Er is meer dynamiek 
in grote steden op de markt voor koopwoningen. Dit zijn veelal geen krimp- en anticipeerregio's. 

3. Eén van de belangrijkste risico's is dat er druk blijft bestaan op de hoogte van de gemeentelijke 
gronduitgifteprijzen. Daarbij geldt dat er in totaliteit nog € 34,1 miljard aan te realiseren 
grondopbrengsten is opgenomen in de ramingen van gemeenten. Daarin zijn bepaalde 
uitgangspunten en aannames opgenomen over de waarde van bouwrijpe gronden en de 
waardeontwikkeling in de toekomst. De daling van de woningprijzen is in de afgelopen jaren voor 
een deel gecompenseerd door lagere bouwkosten en aanbestedingsvoordelen. 

4. In de risico-inschatting van mogelijk nog komende verliezen is dit risico van (verder) dalende 
grondprijzen dan ook een belangrijk element. Dat zou betekenen dat het geïnvesteerd vermogen 
in bouwgrond (de omvang van de balanspost bouwgrond in exploitatie, of BIE) en/of van de nog te 
maken kosten, niet meer kan worden terugverdiend met opbrengsten uit grondverkopen. Daarvoor 
zullen dan additionele voorzieningen moeten worden getroffen. De stand van deze 
verliesvoorzieningen (voorziening grondbedrijf) is inmiddels opgelopen tot € 4,8 miljard en zou dan 
dus nog verder kunnen oplopen. 

5. In 2012 is het investeringsniveau in gemeentelijke grondexploitaties met 30% afgenomen ten 
opzichte van 2009. Na drie jaar van daling van de investeringen verwachten gemeenten in 2013 
dat het investeringsniveau weer toeneemt. De investeringen per inwoner liggen het laagst in 
krimpregio's en het hoogst in overige regio's. In krimpregio's nemen de verwachte investeringen 
de komende jaren het sterkst af. Voor anticipeerregio's geldt dat het verwachte investeringsvolume 
per inwoner lager is dan in de rest van Nederland. 

In bijlage 4 van dit rapport worden de conclusies van het landelijke rapport afgezet tegen de conclusies van 
de monitor grondexploitatie bij gemeenten in Zuid-Holland 2013. De confrontatie van beide stukken leidt tot 
eenduidige conclusies. 

1 Deloitte Real Estate (Financiële situatie bij gemeentelijke grondbedrijven 2013, december 2013) 
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Bijlage(n) 
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Bijlage 1: Begrippenlijst 

Grondexploitatie Raming van de kosten over de tijd voor het leveren van 
bouw- en woonrijpe grond, afgezet tegen de toe
komstige opbrengsten van de verkoop van de grond. 

Bouwgrond in exploitatie (BIE) Dit betreft grondexploitatie in uitvoering. De gemeente
raad heeft een grondexploitatie vastgesteld die uit
gevoerd wordt. Dat geeft vervaardigingskosten van 
bouwrijp en woonrijp maken van de locatie. Die kosten 
worden geactiveerd ofwel bijgeschreven op het 
balansactief. 

Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) Niet in exploitatie genomen (bouw) grond (NIEGG) is 
meestal anticiperend of strategisch aangekocht. Er is 
nog geen grondexploitatie, maar de grond past wel in 
gedachten over gemeentelijke bebouwingsuitbreiding. 
Voor deze grond moet een reëel en stellig voornemen 
bestaan dat deze in de nabije toekomst zal worden 
gebouwd. 

Voorziening nadelig complexen Indien er in de grondexploitatie een negatieve 
exploitatie wordt verwacht dan wordt er een voorziening 
getroffen. Hiermee wordt recht gedaan aan het 
voorzichtigheidsprincipe dat vergt dat de verwachte 
verliezen direct tot uitdrukking komen in een 
voorziening. 

Marktwaarde De invulling van het begrip 'marktwaarde' kan op twee 
manieren plaatsvinden: 
1. Uitgaan van de gronden in hun bestemming. 
2. Uitgaan van de toekomstige beoogde bestemming 

onder aftrek van de kosten die nog gemaakt moeten 
worden op de marktwaarde in de beoogde 
bestemming te kunnen realiseren. Deze methode is 
alleen toepasbaar als er voldoende zekerheid 
(raadsbesluit)bestaat over de nieuwe bestemming 
van deze gronden. 

Weerstandsvermogen Onder het weerstandsvermogen wordt verstaan de 
middelen en mogelijkheden waarover een gemeente 
beschikt om niet begrote kosten te dekken die 
onverwachts en substantieel zijn. 
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Bijlage 2: Besluit Begroting en Verantwoording 

Om de meer duidelijkheid en aanscherping rondom de waardering van de grondexploitatie te geven heeft 
de commissie BBV een viertal zogenaamde 'stellige' uitspraken gedaan die hieronder staan weergegeven: 

1. De lasten en baten verband houdende met grondexploitaties worden in de exploitatie verantwoord 
en via een tegenboeking (onderhanden werk) naar de balans gemuteerd. 

2. Voor het activeren van kosten bij niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) moet een reëel en 
stellig voornemen bestaan dat deze in de nabije toekomst zal worden bebouwd. Deze verwachting 
moet zijn gebaseerd op een raadsbesluit, waarin inhoud wordt gegeven aan ambitie en 
planperiode. 

3 Het activeren van vervaardigingskosten op NIEGG is aanvaardbaar, maar dient beperkt te blijven 
tot het niveau van de huidige marktwaarde van de grond. Wanneer na een raadsbesluit meer 
duidelijkheid bestaat over de nadere invulling van de toekomstige bouwlocatie en de daartoe nog 
te maken kosten, kan de verwachte marktwaarde in de toekomstige bestemming als toets worden 
gebruikt. Dit ligt in lijn met artikel 65, 2e lid. Dat betekent concreet het volgende: 
a. de boekwaarde kan nooit hoger zijn dan de verwachte marktwaarde; 

b. de ruimte voor activering wordt in eerste instantie bepaald door het verschil tussen de 
boekwaarde en de marktwaarde in de huidige bestemming; 

c. bij de bepaling van het verschil tussen boekwaarde en verwachte marktwaarde moet rekening 
gehouden worden met de overige nog te maken kosten (bijvoorbeeld infrastructurele 
voorzieningen) in het verdere verloop van het transformatieproces naar de verwachte 
toekomstige bestemming. Deze bepaling dient jaarlijks gemaakt te worden; 

d. als de waardering het niveau van de marktwaarde al heeft bereikt en de marktwaarde daalt, 
dan wordt een verliesvoorziening getroffen c.q. afgewaardeerd; 

e. als duidelijk wordt dat de door de raad voorgenomen bestemming in het geheel niet of slechts 
gedeeltelijk zal worden gerealiseerd en daardoor een lagere verwachte marktwaarde ontstaat, 
dan wordt een verliesvoorziening getroffen c.q. afgewaardeerd. 

4. Het treffen van een afboeking of een voorziening gebeurt bij een geprognosticeerd verlies direct 
ter grootte van dit volledige verlies. Als sprake is van een voorziening ingericht ter bestrijding van 
de (verwachte) tekorten in grondexploitaties, dan moet die worden gepresenteerd als een waarde 
correctie op de post Bouwgrond in exploitatie. Deze wijze van verantwoording is naar analogie van 
de voorziening voor dubieuze debiteuren. 
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Bijlage 3: Handreiking2 grondbeleid voor raadsleden 

Vragen voor raadsleden: 

In onderstaand overzicht staat een verzameling van vragen die raadsleden kunnen stellen aan het college 
van Burgemeester & Wethouders.. 
Daarbij is een onderscheid gemaakt naar vier categorieën van vragen. 

1. Vragen over de nota grondbeleid en de planning- en controlcycles 

Hebt u een Nota grondbeleid (eerder vastgesteld)? Is deze nog actueel? Welke kaders en 
strategie stelt u voor in de paragraaf grondbeleid of in de Nota Grondbeleid? 
Welk vorm van grondbeleid hanteert de door gemeente (actief, faciliterend of PPS)? Hoeveel 
ruimte krijgen andere partijen (corporaties, ontwikkelaars en particulieren)? Wordt de keuze van 
het model mede bepaald door de vraag in de markt? Is er ruimte voor particulier 
opdrachtgeverschap? 
Houdt de gemeente alle niet ontwikkelde grond in eigendom of stoot zij die af? 
Wat kunnen de gemeentelijke rekenkamer en de accountant voor u betekenen bij uw 
controlerende taak? 

2. Vragen over het ruimtelijk beleid in relatie tot grondbeleid 

Is het ruimtelijk beleid t.a.v. wonen goed afgestemd op de toekomstige behoefte van uw 
gemeente? 
Wordt er rekening gehouden met een andere samenstelling van de bevolking en nieuwe 
woonwensen? 
Wordt er rekening gehouden met de bestaande voorraad van kantoren en bedrijfsterreinen, ook in 
relatie met buurgemeenten? 
Is er een aansluiting tussen het ruimtelijk beleid en de financiële mogelijkheden van de gemeente, 
mede op basis van het grondbeleid? 
Kan er voldoende (tussentijds) invloed worden uitgeoefend op de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling? 

3. Vragen over het beheersen van risico's bestaande projecten 

Krijgt u voldoende informatie van het college over de grondexploitaties en de aanpassingen ervan 
in de loop der tijd? Is er actueel inzicht in de verwachte financiële resultaten per grondexploitatie? 
Zijn de verantwoordelijkheden in het grondbeleid goed toegedeeld? Is helder wat het mandaat is 
van de ambtelijke organisatie en de wethouder als zij handelen op de markt van het grondbeleid? 
Hoe is de raad betrokken? 
Zijn de risico's van de huidige projecten bij verschillende scenario's bekend? Wat gebeurt er als 
een ontwikkeling langzamer op gang komt? Wat zijn de kosten van de rente? U kunt gezien het 
belang van een goede risicoafweging vragen om een vlootschouw van de projecten. 
Welke beheersmaatregelen zijn door het college geformuleerd? 
Zijn er goede afspraken met partijen over de verdeling van de financiële lusten en lasten (risico's)? 
Hoe is de verdeling van de risico's tussen de gemeente en de ontwikkelende partijen? 
Is er voldoende afgeboekt om tegenvallende grondexploitaties te dekken? Zijn de risico's van 
grondexploitaties voldoende betrokken bij het bepalen van het weerstandsvermogen van de 
gemeente? 
Is het totaal aan grondexploitaties en eventuele verliezen daarbij dragelijk voor de gemeente 
(weerstandsvermogen)? 

2 VNG, Handreiking grondbeleid voor raadsleden 
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Vragen over beheersing van nieuwe projecten 

Is een openbare biedprocedure of is het organiseren van een competitie een optie voor de 
ontwikkeling? 
Heeft er een voorafgaande onafhankelijke taxatie van de transactie met grond of vastgoed 
plaatsgevonden in verband met de staatssteunregels? 
Worden er onderhandse afspraken gemaakt over de aanleg van openbaar gebied of openbare 
functies die aanbesteed moeten worden? 
Biedt een contract met een marktpartij over grondafname voldoende clausules om grondafname te 
verzekeren of om het contract eventueel te ontbinden? 
Wat is het ontwikkelbudget, hoe wil de gemeente de kosten dekken vanuit de gronduitgifte of het 
verhalen op de marktpartijen? 
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Bijlage 4: Conclusies landelijk onderzoek grondexploitatie versus 
monitor grondexploitatie bij gemeenten in Zuid-Holland 

In deze bijlage wordt een uiteenzetting gegeven over het rapport3 van het landelijk onderzoek in relatie tot 
de monitor van de provincie Zuid-Holland. De teksten van de provinciale monitor zijn vet en cursief gedrukt. 
De confrontatie van beide stukken leidt tot eenduidige conclusies. 

1. Nog te realiseren opbrengsten 
De belangrijkste conclusie die we in onze monitor trekken, is dat er een groot risico ligt in de nog te 
realiseren opbrengsten. Deze zijn moeilijk te beïnvloeden omdat ze door de markt worden bepaald. 

"Deloitte constateert dat de afzet van bouwrijpe grond blijft haperen dat de grondprijzen onder druk blijven 
staan. Veel gemeenten proberen hun ruimtelijke investeringen terug te verdienen met de uitgifte van 
bouwgrond, onder andere voor woningbouw. Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen geeft een 
indicatie van de markt voor nieuwbouwwoningen. Daarnaast geeft het aantal verleende bouwvergunningen 
een indicatie voor toekomstige gemeentelijke gronduitgifte. 

Herstel van de bouwproductie wordt op korte termijn niet verwacht. Deze zal naar verwachting in 2013 en 
2014 verder dalen. Dit onder andere vanwege de verwachte afname van de bouwproductie van 
woningcorporaties als reactie op de verhuurdersheffing en de druk op koopkracht en leencapaciteit bij 
particuliere kopers. De verwachtingen van marktanalisten over het moment van herstel zijn niet 
eensluidend, mogelijk zou 2014 een overgangsjaar kunnen zijn op weg naar stabilisatie of herstel." 

2. Omvang van de grondexploitatie 
In de afgelopen jaren is de boekwaarde van in exploitatie genomen gronden licht gestegen. Dit wijst 
op vertraging in de uitvoering van bestaande projecten. Tevens zijn gemeenten terughoudend met 
het starten van nieuwe plannen. De afname van de niet in exploitatie genomen gronden heeft te 
maken met de aanscherping van het BBV. Bovendien kopen gemeenten veel minder gronden aan. 

"Deloitte stelt vast dat omvang van het totale geïnvesteerd vermogen in grondposities (BIE en NIEGG) is 
over de periode 2009 tot en met 2012 ongeveer gelijk gebleven. Dit wordt veroorzaakt doordat de omvang 
van de BIE met een zelfde hoeveelheid toeneemt als de omvang van de NIEGG afneemt. Bij de post BIE 
neemt de omvang toe vanwege het achterblijven van grondverkopen en het bijschrijven van rente- plan en 
investeringskosten. Bij de post NIEGG is een afwaardering zichtbaar waardoor de omvang afneemt en 
worden gronden overgeheveld naar Materiele vaste activa en Overige gronden." 

3. Samenwerkingsverbanden 
Veel gemeenschappelijke regelingen vallen onder het toezicht van de provincie en de financiële 
risico's met betrekking tot deze grondexploitaties zijn volgens de richtlijnen van het BBV in de 
administratie van desbetreffende gemeenten met voorzieningen afgedekt. Daarnaast bestaan er ook 
gemeenschappelijke regelingen met andere openbare lichamen en publiek-private samenwerkingen 
met een grondexploitatietaak. Daarvoor geldt qua richtlijnen hetzelfde, maar omdat die buiten het 
toezicht van de provincie vallen, vallen die ook buiten de scope van dit onderzoek. 

"In de analyse is geen rekening gehouden met het effect van de financiële crisis op gebiedsontwikkelingen 
die in PPS (publiek-private samenwerkingsprojecten zijn ondergebracht. In de gemeentelijke jaarrekening 
worden deze deelnemingen verantwoord onder de post Financiële vaste activa tegen het door de 
gemeente ingebrachte vermogen. De gronden die in deze deelnemingen zijn ondergebracht, vallen buiten 
de reikwijdte van dit onderzoek. Ook bij PPS projecten staan de resultaten echter onder druk. Hierdoor 
kunnen de risico's en mogelijke verliezen voor gemeenten verder oplopen dan het in deze rapportage 

Deloitte Real Estate (Financiële situatie bij gemeentelijke grondbedrijven 2013, december 2013) 
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genoemd verlies." 

4. Samenwerking ruimtelijke ordening 
Vanuit Financieel Toezicht wordt in samenspraak met de afdeling Ruimte, Wonen en Bodem voor 
de komende jaren ingezet op het vroegtijdig signaleren van overprogrammering om financiële 
risico's te voorkomen/te verkleinen. De aansluiting op de cijfers van VRM is een aspect van het 
streven naar realisme in de uitgangspunten van de grondexploitaties. 

Het rapport van Deloitte is aangeboden met een aanbiedingsbrief aan de voorzitter van de Tweede Kamer  
der Staten-Generaal. 
In deze aanbiedingsbrief is o.a. de volgende beleidsreactie opgenomen: 

"De gang van zaken in de afgelopen jaren geeft geen aanleiding tot ingrijpende beleidswijzigingen. Op 
grond van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en de Wet ruimtelijke ordening, ligt de eerste 
verantwoordelijkheid voor het beleid met betrekking tot de woningbouw en het grondbeleid bij de 
gemeenten. In tweede instantie vervullen de provincies een rol als gebiedsregisseur op het regionale 
niveau. In de Gemeentewet is vastgelegd dat de provincies het financieel toezicht op de gemeenten 
verzorgen. Dat stelt provincies in staat om het regionale ruimtelijke beleid en het financiële beleid met 
elkaar te verbinden. Verschillende provincies stimuleren gemeenten om op regionaal niveau af te stemmen 
c.q. afspraken te maken over woningbouwopgave, mede om de verliezen op gemeentelijke 
grondexploitaties te beperken. 

Met het IPO benadrukt het kabinet het belang van deze initiatieven van provincies om gemeenten tot 
samenwerking te brengen. Het rijk zorgt dat gemeenten en provincies goed zijn toegerust op hun taken en 
verantwoordelijkheden en biedt ondersteuning. Het kabinet neemt op verschillende terreinen maatregelen 
om weer vaart te brengen in de bouw en de gebiedsontwikkeling." 

5. Streven naar realisme 
De aansluiting op de cijfers van VRM is een aspect van het streven naar realisme in de 
uitgangspunten van de grondexploitaties. De andere aspecten betreffen de parameters 
(uitgangspunten) waarop de grondexploitaties zijn gebaseerd bijvoorbeeld de rentecomponent. 
Vanwege het risicogehalte van de rentecomponent heeft de Commissie Besluit Begroting en 
Verantwoording op 9 december 2013 een notitie rente uitgebracht. Al eerder heeft de Commissie 
aandacht gevraagd voor een adequate jaarverslaglegging, dit door het uitbrengen van de 
bijgestelde notitie grondexploitatie (een bijgestelde versie van de notitie grondexploitatie van 
januari 2008.) In deze notitie doet de commissie BBV vier stellige uitspraken welke met ingang van 
de jaarrekening 2012 onverkort van toepassing zijn op de jaarverslaggeving. Twee van deze 
stellingen hebben betrekking op de waarde van de grond, de boekwaarde van nog niet in exploitatie 
genomen grond mag nooit hoger zijn dan de huidige marktwaarde. Indien er een toekomstig plan 
ligt, mag bijschrijving plaats vinden tot de verwachte waarde in de toekomstige bestemming. 

"Wat betreft de grondexploitatie is de regelgeving rond de begroting- en jaarrekening gericht op een zo 
groot mogelijke transparantie, met daarbij een zo actueel mogelijk beeld van de waarderingen, de risico's 
en de exploitatie. Dit beoogt gemeenteraadsleden in staat te stellen hun kaderstellende en controlerende 
taak zo goed mogelijk uit te voeren. De inrichting van een grondexploitatie laat de gemeente overigens een 
zekere mate van vrijheid. De gemeente en de gemeenteraad kunnen hierin dus ook conservatieve keuzes 
maken. De commissie BBV heeft de afgelopen periode een aantal publicaties verzorgd die gemeenten 
duidelijkheid geven over wat mogelijk is en wat niet. Nadere verbetermogelijkheden zullen in het reguliere 
werk binnen het verband van de financieel toezichthouders en met de commissie BBV" 
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Bijlage 5: Overzicht grondexploitatie Zuid-Hollandse gemeenten 
Bron: gemeentelijke jaarrekeningen 2012 

Niet in Verwacht 
Bouwgrond in exploi tat ie Totaal Voorzieningen eindre sultaat 

Materieel exploi tat ie genomen ver iesgevende verl iesgevende grond
evenwicht (BIE) per gronden per complexen per complexen per exploi tat ie per 

Gemeenten jaarrekening inwoner inwoner inwoner inwoner inwoner 
2012 2012 2012 2012 2012 2012 

€ € € € € 
Alblasserdam Ja 466 70 26 26 147 
Albrandswaard Ja 349 412 190 190 -66 
Alphen a.d. Rijn Nee 1.666 201 1.118 1.139 -734 
Barendrecht Ja 457 109 418 418 -385 
Bergambacht Ja 0 0 0 0 0 
Bemisse Nee 497 17 3 4 111 
Binnenmaas Ja 224 32 124 157 -124 
Bodegiaven-Reeuwijk Nee 1.206 39 42 42 70 
Brielle Ja 2.306 831 1.348 1.348 0 
Capelle a.d. Ussel Ja 32 16 23 23 230 
Cromstrijen Ja 0 20 0 0 0 
Delft Ja 910 8 351 351 -275 
Den Haag Ja 322 3 506 521 ^ 9 0 
Dordrecht Ja 800 531 354 354 -120 
Giessenlanden Ja 61 89 0 22 48 
Goeree - Overilakkee Ja 155 93 43 56 82 
Gorinchem Ja 1.720 0 971 1.032 -971 
Gouda Ja 128 447 228 228 ntb 
Hardinxveld-Giessendam Ja 743 318 37 48 138 
Hellevoetsluis Ja -80 437 225 398 -221 
Hendrik-ldo-Ambacht Ja 2.963 5 519 80 -399 
Hillegom Ja -217 5 0 0 235 
Kaag en Braassem Ja 2.665 336 1.993 2.168 -1.808 
Katwijk Ja 657 487 0 0 1 
Korendijk Ja 70 235 0 48 68 
Krimpen a.d. Ussel Ja 84 150 161 161 ntb 
Lansingerland Ja 4.890 422 2.035 2.048 -1.990 
Leerdam Ja 780 13 18 19 38 
Leiden Ja 224 21 176 176 -148 
Leiderdorp Ja 709 0 561 480 -367 
Leidschendam-Voorburg Ja 407 0 36 36 -60 
Lisse Ja 0 747 0 298 0 
Maassluis Ja 520 0 0 0 49 
Midden-Delfland Ja 894 748 0 115 206 
Molenwaard Ja 589 24 30 0 435 
Nederiek Ja 256 0 124 124 317 
Nieuwkoop Ja 2.392 89 875 944 ntb 
Noordwijk Ja 461 1.433 170 170 1.348 
Noordwijkerhout Ja 263 122 49 53 ^ 9 
Oegstgeest Ja 3.550 24 1.534 1.534 -1.534 
Oud-Beijerland Nee 49 35 17 25 249 
Ouderkerk Ja 0 0 0 0 0 
Papendrecht Ja 1.006 29 683 573 ntb 
Pijnacker-Nootdorp Ja 2.522 271 548 548 -247 
Ridderkerk Ja 684 0 95 95 16 
Rijswijk Ja 2.793 236 69 69 68 
Rotterdam Ja -197 32 136 142 136 
Schiedam Ja 513 69 401 401 -345 
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Gemeenten 

Materieel 
evenwicht 

jaarrekening 
2012 

Bouwgrond in 
exploitat ie 

(BIE) per 
inwoner 

2012 

Niet in 
exploitat ie 

genomen 
gronden per 

inwoner 
2012 

Totaal 
verl iesgevende 
complexen per 

inwoner 
2012 

Voorzieningen 
verl iesgevende 
complexen per 

inwoner 
2012 

Verwacht 
eindresultaat 

grond
exploi tat ie per 

inwoner 
2012 

Schoonhoven Ja 0 2.101 0 0 0 
Slied recht Ja 37 128 0 2 43 
Spijkenisse Ja 2.037 37 584 833 32 
Strijen Ja 371 193 2 2 151 
Teylingen Ja 224 106 3 3 11 
Vlaardingen Ja 553 204 168 168 -113 
Vlist Ja -49 0 0 0 -75 
Voorschoten Nee -103 13 297 301 -240 
Waddinxveen Ja 1.898 235 57 198 477 
Wassenaar Nee 0 0 0 0 o 
Westland Ja 2.234 478 164 347 -107 
Westvoome Nee 747 165 281 44 1.943 
Zederik Nee 368 170 0 116 140 
Zoetermeer Ja 492 167 360 434 ntb 
Zoeterwoude Ja 1.218 0 0 135 0 
Zuidpias Ja 413 438 134 190 -119 
Zwijndrecht Ja 232 81 328 328 49 
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