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Bestuurlijke context

De nota Grondbeleid Haarlem 2006 is bij de evaluatie van de nota “Grondbeleid in Samenhang” 
(Haarlem, 1998) toegezegd. Ook geeft de beheerverordening aan dat het College de Raad (met enige
regelmaat) een (bijgestelde) nota grondbeleid dient voor te leggen.

Haarlem kiest voor een ondersteunend en stimulerend grondbeleid met een laag risicoprofiel.

De actuele financiële positie van gemeente Haarlem is mede bepalend voor de wijze waarop wordt
voorgesteld het beleid aan te scherpen.

Het nu voorgestelde beleid onderscheidt zich van het grondbeleid uit 1998 door een aantal duidelijke en
strakkere keuzen en past in de lijn die het afgelopen jaar binnen Vastgoed is uitgezet: zakelijk,
professioneel en transparant.





Inleiding

Deze nota Grondbeleid Haarlem 2006 is bij de evaluatie van de nota “Grondbeleid in Samenhang” 
(Haarlem, 1998) toegezegd. De nu voorliggende nota Grondbeleid verkent nieuwe ontwikkelingen,
vervangt de nota uit 1998 en moet vooral leiden tot meer transparantie van en consensus over de rol en
de instrumenten van grondbeleid. De actuele financiële positie van gemeente Haarlem speelt hierin een
belangrijke rol en is mede bepalend voor de wijze waarop het beleid is aangescherpt. Tegelijk passen de
kenmerken van het beleid bij de ontwikkeling die de benadering van vastgoed het afgelopen jaar heeft
doorgemaakt: het is zakelijk, professioneel en transparant. Tenslotte geeft ook de financiële
beheerverordening van gemeente Haarlem aan dat het college en de raad (met enige regelmaat) een
(bijgestelde) nota grondbeleid dient voor te leggen, waarin wordt ingegaan op de actualiteit en op
mogelijk gewenste beleidswijzigingen. Met deze nota wordt hieraan voldaan.

Het nu beschreven beleid onderscheidt zich van het grondbeleid uit 1998 door een aantal duidelijke en
strakkere keuzen. In deze nota staan de betreffende keuzen cursief en omkaderd aangegeven. Ook is
daarbij voor zover van toepassing aangegeven of het gaat om nieuw beleid, of een aanscherping van
bestaand beleid.
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Samenvatting

Grondbeleid is onlosmakelijk verbonden met ruimtelijke ontwikkeling. Belangrijke keuzen buiten het
grondbeleid bepalen de haalbaarheid en resultaten van ontwikkelingen en de inzet van instrumenten.
Ruimtelijke ontwikkelingen worden vooral gestuurd door ambities, financiën, locatie, omstandigheden
(initiatiefrijke partners, conjunctuur), afspraken, beschikbare capaciteit, kennis en kunde van zowel de
gemeente als haar partners. In deze nota wordt het grondbeleid bezien tegen de achtergrond van de visie
en ambitie van Haarlem en de wijze waarop de gemeente haar regiefunctie in de stedelijke ontwikkeling
vormgeeft. (hoofdstuk 1)

Grondbeleid is één van de middelen om stedelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. De keuze van
Haarlem voor een ondersteunend en stimulerend grondbeleid heeft de huidige financiële situatie van de
gemeente mede als uitgangspunt, maar past ook in het huidig tijdsgewricht, waarin de rol en
regiefunctie van de overheid opnieuw wordt gedefinieerd. (hoofdstuk 2)

Haarlem heeft een duidelijke visie op de ontwikkeling van de stad, heeft forse ambities en weinig geld.
Haarlem kiest daarom voor een terughoudend (risicomijdend) grondbeleid en een laag risicoprofiel.
Grondbeleid is geen einddoel, maar voorwaarde en middel en geeft aan welke instrumenten worden
ingezet om andere beleidsdoelen te realiseren. Haarlem wil binnen haar financiële mogelijkheden, met
een ondersteunend en stimulerend grondbeleid, samen met haar partners werken aan de realisering van
de gestelde doelen (een leefbare stad met meer woningen en een sterke economische positie).

Programma’s en projecten kenmerken zich door interactie; door coalities met partners en marktpartijen
om samen de gestelde doelen te bereiken. Alles draait om samenwerking, om een scherp besef van wie
ertoe doen, wat ertoe doet en welke coalitie vitaal genoeg is om voldoende energie los te maken.
Haarlem zet nadrukkelijk in op die samenwerking. Haarlem kiest voor een dynamisch, op ontwikkeling
gericht ruimtelijk beleid. Daarmee biedt de gemeente ontwikkelaars en corporaties de ruimte om
initiatieven te ontplooien en de gestelde doelen waar te maken. (hoofdstuk 2)

Contractvorming en exploitatieovereenkomsten zijn de centrale instrumenten van het Haarlemse
grondbeleid. De nieuwe wet op de grondexploitatie versterkt dit instrument van de overheid en de
huidige praktijk van contractsplanologie.

De voorliggende nota Grondbeleid stelt een heldere en goed georganiseerde procesgang bij de
bestuurlijke sturing van projecten en programma’s centraal. Expliciete bestuurlijke besluitvorming op 
cruciale momenten. Ook biedt de behandeling van het meerjarenperspectief grondexploitaties
mogelijkheden voor een inzichtelijke besluitvorming en sturing.

Haarlem kiest bewust positie (en een rol) in de samenwerking met partners (actief participeren, de kans
geven, afwachten, toelaten) in een op basis van structuurplan en OPH2 nader op te stellen
ontwikkelingsstrategie. In de nota Grondbeleid wordt de keuze voor het samenwerkingsmodel
afhankelijk gesteld van de functionele noodzaak voor de gemeente om risicovol te participeren en,
rekening houdend met fiscale consequenties, altijd als expliciet onderdeel van bestuurlijke afweging en
besluitvorming gemaakt. (hoofdstuk 4)

Haarlem kiest in de nota voor een terughoudend verwervingsbeleid. Haarlem verwerft alleen wanneer
daartoe expliciet wordt besloten, omdat de verwerving noodzakelijk is voor het behalen van het gestelde
doel of binnen een PPS constructie is afgesproken. Haarlem heeft een vastgelegd en controleerbaar
model voor strategische aankopen en biedt daarmee een eenduidig kader voor de afwegingvan risico’s 
en bestuurlijke besluitvorming. Haarlem streeft uitsluitend naar het verkrijgen en of behouden van bezit
(inclusief erfpachtbezit) als dit van strategisch belang is voor de gemeente.

Haarlem spreekt zich in de nota uit voor een zakelijk vastgoedbeheer en voor een minimaal
kostprijsdekkende verhuur. De nota kondigt een te ontwikkelen huurprijssystematiek aan, waarin de
kosten van rente en afschrijving en de restwaarde eenduidig zijn verwerkt. (hoofdstuk 5)



Om vraag en aanbod rond de huisvesting van maatschappelijke functies beter bij elkaar te brengen is
gezamenlijk portefeuillemanagement van belang en wordt er overleg gevoerd tussen de verschillende
gemeentelijke vastgoedeigenaren om hun leegkomende ruimtes op een gecoördineerde manier aan de
vraag kunnen koppelen. Haarlem werkt aan professionalisering van vastgoeddeskundigheid binnen de
gemeente en streeft ernaar dit in één organisatorisch verband onder te brengen. Bundeling van
vastgoedkennis en een goede basisregistratie zijn van cruciale betekenis. (hoofdstuk 8)

Ook ontwikkelt Haarlem een heldere en inzichtelijke methode ter kwantificering van de minimale
benodigde reserve(s) en een nader vast te stellen periodiciteit van actualisering. Een voorstel zal medio
2006 aan de Raad worden voorgelegd.

Haarlem heeft door de optimalisering van exploitaties en projecten een stijgende lijn in de reserve
grondexploitaties bereikt en haalt op termijn de in de Kadernota geformuleerde doelstellingen. Eens per
twee jaar worden alle onderhanden exploitaties grondig bezien op mogelijkheden tot financiële en
kwalitatieve optimalisering. (hoofdstuk 10)

Haarlem houdt vast aan marktconforme grondprijzen. Bij woningbouw kiest Haarlem voor de
grondquote benadering, met een differentiatie naar vastgestelde huur en of verkoopsegmenten. Voor
commerciële functies en dure woningen kiest Haarlem voor de residuele benadering. (hoofdstuk 12)

In de nota wordt tot slot ook stilgestaan bij de fiscale aspecten, staatssteun en de aanbesteding van
ruimtelijke ontwikkelingen. (bijlage 4)

De kern van dit nieuwe grondbeleid:

Haarlem kiest voor een ondersteunend en stimulerend grondbeleid met een laag risicoprofiel.
(aanscherping van het beleid 1998)



Hoofdstuk 1. Visie en ambitie gemeente Haarlem

Visie

Haarlem heeft een duidelijke visie op de ontwikkeling van de stad. Sinds de Toekomstvisie (Haarlem,
1999) staan drie speerpunten centraal: de versterking van de culturele en toeristische wervingskracht, de
versterking van de zakelijke dienstverlening en de versterking van een duurzaam goed woonklimaat in
sociaal economisch gemengde wijken. Daarnaast gaat het om het aanbrengen van contrasten tussen
intensief gebruikte en bebouwde knooppunten tegenover de rustige op een goed woon- en leefklimaat
ingerichte gebieden. Op deze manier wil de stad ervoor zorgen dat de motor voor het stedelijk leven
blijft functioneren en nog jaren mee kan.

Strategische ligging

Strategische ligging (IJmond, Schiphol), hoogwaardige milieu, monumentale binnenstad en de
aantrekkelijke kustzone maken Haarlem tot een unieke locatie in de Noordvleugel van de Randstad.
Lucht- en zeehaven gelieerde bedrijvigheid en kennisintensieve activiteiten zijn voor de internationale
concurrentiepositie van de regio belangrijk. De regio kent een aantal belangrijke economische locaties,
die elkaar kunnen versterken, maar ook concurrent van elkaar kunnen zijn. Haarlem draagt hier aan bij
door de ontwikkeling van kantorenlocaties (en ruimte in bedrijfsverzamelgebouwen) mogelijk te maken
en te zorgen voor voldoende bedrijventerrein.

Ambitie

Haarlem is ambitieus. Het structuurplan voorziet in 4 complexe verandergebieden, 9 stedelijke knopen
en 5 ontwikkelzones (die elkaar deels overlappen.) Haarlem zet voor de periode 2005-2010, conform de
raadsbesluitvorming OPH2 in op onder andere herstructurering van de woningvoorraad. Haarlem heeft
zich in afspraken met het Rijk verplicht tot de realisatie van circa 5000 woningen. Tot 2020 luidt de
opgave een uitbreiding met 7000 nieuwe woningen. Ook zet de stad in op de realisatie van jaarlijks
circa 15.000 m2 kantoorruimte (in de komende 10 jaar) en wil Haarlem voorzien in de behoefte aan 160
hectare bedrijventerrein (lokaal en regionaal, waarvan in ieder geval 10 ha te herstructureren (in
Haarlem in de komende 5 jaar.) De fasering hangt mede af van afspraken op Noordvleugelniveau.

Een regionale markt, een regionale aanpak

Vraagstukken houden zich niet aan gemeentegrenzen. Gemeentegrenzen spelen een afnemende rol in de
keuze van de burger op de woningmarkt en steeds minder in de plannen van partners. Belangrijke
bouwpartners werken al langer regionaal, provinciaal en zelfs landelijk en zoeken naar kansen en
mogelijkheden in een ruimer perspectief dan de afzonderlijke gemeenten. Het is van toenemend belang
te doen en denken alsof er geen grenzen bestaan en te zoeken naar regionale oplossingen en
samenwerking over de gemeentegrenzen. Haarlem moet, als onderdeel van de Noordvleugel van de
Randstad, samen met anderen, ook buiten haar grenzen zoeken naar middelen en mogelijkheden om de
ruimtelijke vraagstukken aan te pakken.

Samenwerking in regionaal verband biedt extra ontwikkelkansen, mogelijkheden de bestaande
infrastructuur zo goed mogelijk te benutten en draagt bij aan het behoud van draagvlak voor (regionale)
voorzieningen. Het gaat Haarlem bij regionale samenwerking om planologische afstemming en
afstemming van de grondprijzen. Ook wil Haarlem meewerken aan regionale verevening. Haarlem
streeft naar projectmatig maatwerk (projectenveloppen) en samenwerking bij concrete ontwikkelingen.

Haarlem zet wat betreft het gezamenlijk aanpakken van regionale vraagstukken en locaties in op
bilaterale afspraken en projectmatige inbreng van grondposities en capaciteit. (aanscherping beleid)



Risicomanagement en risicoprofiel

De zorgelijke financiële positie van dit moment vraagt om een nauwgezette invulling van
risicomanagement en een laag risicoprofiel. Dit moet onder meer tot uitdrukking komen in de te kiezen
ontwikkelingsstrategie op basis van het structuurplan. De hier te maken keuzen zijn in belangrijke mate
bepalend voor de latere financiële haalbaarheid. Tevens komt dit tot uitdrukking in een terughoudend
aankoopbeleid. Een laag risicoprofiel is mede bepalend voor de keuze van de samenwerkingsvorm bij
publiek private ontwikkelingen. Bij het openen van (deel) exploitaties door de Raad is een actueel en
verantwoord inzicht in tenminste een kostendekkende exploitatie een harde voorwaarde. Jaarlijks wordt
van alle exploitaties het risico in beeld gebracht en wordt besloten over de omvang van de reserve, tot
bijstelling van exploitaties en of de voortgang van ontwikkelingen.

Haarlem heeft forse ambities en weinig geld. Haarlem kiest voor een terughoudend (risicomijdend)
beleid en een laag risicoprofiel. Haarlem wil binnen de financiële mogelijkheden en met een
ondersteunend, stimulerend grondbeleid samen met haar partners werken aan de realisering van de
gestelde doelen (een leefbare stad met meer woningen en een sterke economische positie.)

(aanscherping beleid)



Hoofdstuk 2. Een ondersteunend en stimulerend grondbeleid

Gemeentelijk grondbeleid

Gemeentelijk grondbeleid is gericht op het: handhaven van bestaand, realiseren van gewenste of
tegengaan van ongewenste veranderingen in grondgebruik, passend in de geformuleerde doelstellingen
van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economisch-, of maatschappelijk beleid. De agenda van
grondbeleid wordt (rekening houdend met financiële armslag en marktomstandigheden) bepaald door de
wensen van het lokaal bestuur op ruimtelijk en sectoraal gebied.

Haarlem kiest voor een ondersteunend en stimulerend grondbeleid. Grondbeleid is geen einddoel, maar
een voorwaarde en een middel en geeft aan welke instrumenten worden ingezet om andere
beleidsdoelen te realiseren. Het doel van lokaal grondbeleid is tweeledig:

Het stimuleren van een gewenste, dan wel het tegengaan van een ongewenste ontwikkeling en het
tijdig realiseren van bouwlocaties.

Het onderzoeken, bewaken van en bijdragen aan de financiële uitvoerbaarheid van plannen en
benutten van de mogelijkheden om te delen in de binnen een plangebied te maken positief financieel
resultaat, dan wel om de kosten van openbaar nut (naar rato van profijt) te verhalen op de exploitant.
In de huidige situatie is het verbeteren van de actuele reservepositie daarin ook doel op zich.

Het grondbeleid in Haarlem is ondersteunend en stimulerend. Grondbeleid werkt in opdracht van; en
functioneert als het (financieel) geweten van ontwikkeling en overig beleid (ruimtelijk, wonen,
maatschappelijke doeleinden, economie, milieu.)

Zelf doen of ondersteunen

De lokale praktijk van ruimtelijke ontwikkeling beweegt zich tussen twee theoretische uitersten; van
volledig zelf doen tot ondersteunen. Met name om maatschappelijke ambities te realiseren is het in het
verleden voorgekomen dat de gemeente zelf heeft ontwikkeld en de rol van ontwikkelaar en belegger
heeft vervuld (actief beleid). Dit beleid (op basis van de vigerende nota grondbeleid) is inmiddels
verlaten, hetgeen in deze nota wordt bevestigd. Bij ondersteunen, het andere uiterste, beperkt de
gemeente zich tot het reguleren van de activiteiten van de private sector (responsief beleid). Het
initiatief wordt volledig overgelaten aan private partijen. Voordeel is dat de gemeente geen financiële
risico’s loopt. Nadeel is dat de gemeente minder kan sturen. Het geheel aan handelingsalternatieven 
voor de gemeente kan worden uitgebreid door aanvullend het initiatief tot ontwikkeling te
onderscheiden van de realisatie, het bouwen.

Haarlem zet in op alle beschikbare mogelijkheden om in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad te
sturen (‘aan de knoppen te draaien’) en bepaalt per locatie haar opstelling en daarmee verbonden de
keuze van instrumenten. Haarlem kiest voor een stimulerend en ondersteunend grondbeleid. Haarlem
wil geen ontwikkelend grondbeleid of bouwen in opdracht van derden, tenzij nadrukkelijk anders wordt
besloten omdat een de ontwikkeling het noodzakelijk maakt (in verband met snelheid, kwaliteit) of de
PPS het vereist.

Haarlem stelt op basis van de opgaven uit OPH2 en binnen het ruimtelijk kader van het structuurplan
een ontwikkelingsstrategie vast en geeft daarin aan hoe, met welke intensiteit en met welk
instrumentarium de gemeente geselecteerde locaties benadert en hoe ze initiatieven van partners uitlokt
en helpt realiseren. (de voorgestelde ontwikkelingsstrategie is nieuw beleid)

Samenwerken en marktwerking



In de nieuwe verhoudingen draait alles om samenwerking, om een scherp besef van wie ertoe doen, wat
ertoe doet en welke coalitie vitaal genoeg is om voldoende energie los te maken. Haarlem zet
nadrukkelijk in op samenwerking met partners in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. De gemeente
heeft de markt nodig. Marktpartijen hebben de medewerking van de gemeente (vergunning en
infrastructuur) nodig. Afspraken moeten worden gemaakt over de te bebouwen en niet te bebouwen
percelen, over de berekening en verevening van gemeentelijke plan- en uitvoeringskosten en over de
realistisch uitvoerbare planning van het project. De gemeente kan de inzet van instrumenten als
voorkeursrecht en onteigening inbrengen. Er ontstaan nieuwe instrumenten (zoals publiekprivate
samenwerking en grondruil.) De nieuwe grondexploitatiewet biedt nieuwe mogelijkheden tot
kostenverhaal en het stellen van eisen aan particuliere ontwikkeling.

De gemeente biedt partners, ontwikkelaars en corporaties de ruimte om initiatieven te ontplooien en de
gestelde doelen waar te maken. Haarlem beantwoordt die dynamiek met een ontwikkeling gericht
ruimtelijk beleid. (aanscherping van beleid)

Modern overheidsbeleid is marktregulering; minder regels en meer marktwerking zijn vandaag de dag
de credo’s. De regulerende rol van de gemeente richt zich in het bijzonder op (uit oogpunt van schaarste 
en specifieke verdeel- en of ontwikkelproblemen) de zorg voor gelijke kansen en voor zwakke groepen,
belangen, en voorzieningen die anders niet, of onvoldoende aan de bak kunnen komen. Waar de markt
faalt, heeft de overheid een eigen verantwoordelijkheid. Haarlem neemt deze verantwoordelijkheid
expliciet (zichtbaar en stuurbaar). Haarlem vindt ‘verborgen’ ondersteuning via de ontwikkelconstructie
(waarin de een meebetaalt voor de ander), de grondexploitatie (door negatieve deelopbrengsten te
compenseren) of de grondprijzen (kortingen) niet zuiver

Haarlem kiest voor transparantie in de aanwending van vastgoedopbrengsten via subsidies die
expliciet (zichtbaar en stuurbaar) ter besluitvorming aan Raad wordt voorgelegd.

(aanscherping van beleid)

Instrumenten en uitwerkingen van het grondbeleid

Het grondbeleid krijgt haar invulling door de inzet van instrumenten, Deze instrumenten maken het
mogelijk om in een veranderde omgeving invloed uit te oefenen op ontwikkelingen
De instrumenten en uitwerkingen van grondbeleid zijn:

 Planeconomie (haalbaarheid, grondexploitaties, dekking kosten en meerjarenramingen),
Afhandelen (en afwentelen) van verzoeken om planschade,
Contractvorming (aan en verkoopovereenkomsten, intentie en samenwerkingsovereenkomsten,

het contractueel begeleiden van publiek private samenwerking, het sluiten van overeenkomsten
inzake kostenverhaal en de beoordeling van schadeclaims, het opleggen van een bouwplicht),

Beheer (van gemeentelijke gebouwde eigendommen en gronden) en accommodatiebeleid
(beheer van gemeentelijke accommodaties.)

Uitgifte (verkopen, verhuur en uitgifte in erfpacht van gronden en gebouwen),
Verwerven (tijdig beschikken over benodigde gronden en opstallen, al dan niet met
inschakeling van het wettelijke instrumentarium, tegen “redelijke” prijzen en binnen de gestelde 
kaders), Stimuleren van maatschappelijk relevant (gezamenlijk) gebruik van vastgoed van
derden.

Binnen het samen met partners halen van de gestelde ruimtelijke en maatschappelijke doelen zijn
contractvorming en exploitatieovereenkomsten de centrale instrumenten van het Haarlemse
grondbeleid.



Hoofdstuk 3. Grondexploitaties

Grondexploitaties

Grondexploitaties (bij een gemeentelijke grondpositie), exploitatieovereenkomsten (op basis van de
exploitatieverordening) en financiële beheersing van projecten zijn de hoeksteen van het Haarlemse
grondbeleid. Uitgangspunt is: tenminste een sluitende exploitatie (en een sluitende exploitatie van alle
grondexploitaties gezamenlijk.) In exploitatieovereenkomsten worden de door de gemeente te maken
kosten (sanering, planvorming, kosten openbaar nut) verhaald op de marktpartij.

Het openen van een grondexploitatie is altijd gekoppeld aan een expliciet bestuurlijk besluit. De criteria
voor het openen van een exploitatie zijn gebaseerd op het doel van de ontwikkeling, de wenselijkheid
van een actieve gemeentelijke rol in de betreffende ontwikkeling (meer dan de reguliere publieke rol) en
een analyse van de haalbaarheid binnen een maximale termijn van 15 jaar.

Door exploitaties jaarlijks te actualiseren en bij te sturen houdt de gemeente zicht op de risico’s die de 
gemeente met betrekking tot de financiering van de ruimtelijke ordeningsprocessen loopt. Dit komt tot
uitdrukking in o.a. de haalbaarheid van grondexploitaties en de gewenste omvang van de reserve
grondexploitaties.

Haarlem koppelt het besluit tot opening van een grondexploitatie bij een actieve gemeentelijke rol aan
de afronding van de initiatieffase bij projecten. (aanscherping beleid 1998)

Koppeling van exploitaties

Het thematisch of gebiedsgericht koppelen van exploitaties wordt in de praktijk gebruikt om door
middel van verevening de realiseerbaarheid van de financieel minder aantrekkelijke planonderdelen (of
flankerende extra’s) te vergroten. Koppeling van exploitaties verruimt (net als bijvoorbeeld een
gebiedsvergroting) de vrijheid te schuiven in rendabele en minder rendabele onderdelen. Hierin schuilt
ook een gevaar. Zo zouden deelexploitaties kunnen worden gestart die forse voorwaarde scheppende
investeringen (infrastructuur) vereisen, terwijl de noodzakelijke achtervang daarvoor nog niet zeker is.

Voorkomen moet worden dat een dergelijke koppeling ten koste gaat van de transparantie. Tevens gaat
door koppeling de bijdrage aan de exploitatiereserve verloren, en gaat een stadsbrede afweging van de
inzet van financiële middelen verloren aan een beperktere afweging. Dit geldt nadrukkelijk zowel voor
de gebiedsgerichte, als voor de zogenoemde thematische koppeling (onderwijs voor onderwijs, sport
voor sport etc.) van exploitaties.

Besluiten tot koppeling en of gebiedsverruiming moeten daarom altijd met de grootste zorgvuldigheid
en onderkenning van alle agenda’s worden genomen en kennen altijd een expliciet benoemde en 
beperkte termijn (maximaal 15 jaar.) In de besluitvorming moet expliciet worden gemaakt waarom en in
hoeverre het gebieds- c.q. themabelang prefereert boven het algemeen belang.

Haarlem opent geen verzamelexploitaties, tenzij hiertoe expliciet wordt besloten en dit voor het te
behalen resultaat absoluut noodzakelijk is. Haarlem geeft de voorkeur aan een samengestelde
exploitatie boven een verzamelexploitatie. Gekoppelde exploitaties krijgen een expliciete tijdshorizon
(per project te bepalen) van maximaal 15 jaar.

(duidelijke aanscherping en nieuw beleid ten opzichte van 1998)

Nieuwe grondexploitatiewet

Een exploitatieovereenkomst wordt gebaseerd op een gemeentelijke exploitatieverordening ex art 42
Wet op de Ruimtelijke Ordening. Aan deze verordening (in Haarlem in 1999 vernieuwd) liggen tal van
wettelijke beperkingen ten grondslag (waaronder een gebrek aan juridische afdwingbaarheid, kosten die
niet kunnen worden verhaald, aanvullende eisen die niet kunnen worden gesteld.) De aangekondigde



nieuwe wet op de grondexploitatie zal dit onderdeel van het instrumentarium van de overheid aanpassen
aan de sterkere positie van private partijen en de huidige praktijk van contractsplanologie.

Kernpunt van de nieuwe grondexploitatiewet is de verplichte exploitatievergunning met de
mogelijkheid tot stellen van voorwaarden aan: kwaliteit van de openbare ruimte, oplevering,
uitgifteprocedure, -prijs en -voorwaarden voor particulier opdrachtgeverschap en (sociale) woningbouw
en een kostenlijst van te verhalen kosten en de mogelijkheid om kosten binnen een plangebied te
verevenen. De wet gaat uit van verhaalbaarheid van: openbare fysieke voorzieningen,
planontwikkelkosten, planschadevergoedingen en de aan het plan toe te rekenen bovenwijkse
voorzieningen. Indien de ontwikkelaar niet aan de te stellen voorwaarden voldoet, kan de gemeente
besluiten tot onteigening.

Kostentoerekening

Bij de toerekening van kosten moet de gemeente zich houden aan drie criteria: profijt (partijen moeten
daadwerkelijk voordeel ondervinden van de aan te leggen voorzieningen); toerekenbaarheid (de kosten
zouden niet hoeven te worden gemaakt zonder het plan); en proportionaliteit (de kosten worden naar
rato verdeeld.) Het gaat uitsluitend om het verhalen van kosten en niet om baatafroming. Verevening
tussen locaties (tussen positief resultaat en tekortplannen) is ook niet mogelijk (tenzij nadrukkelijk
tussen partijen afgesproken.)

Haarlem baseert haar exploitaties op de nieuwe wettelijke mogelijkheden en stelt daarbij onder andere
voorwaarden aan de inrichting van de openbare ruimte, het te realiseren programma en het verhaal
van alle te maken gemeentelijke kosten. (nieuw beleid)

Afwenteling planschade

Planschadeclaims brengen ook bij een responsieve opstelling financiële risico’s voor de gemeente met 
zich mee. Een planschade claim kan worden ingediend wanneer een nieuw bestemmingsplan wordt
opgesteld of indien vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan wordt verleend.

De planschadewetgeving biedt de gemeente inmiddels een wettelijke basis om planschade door middel
van een overeenkomst aan de aanvrager door te berekenen. De nieuwe bevoegdheid vergt een
zorgvuldige procedure. Nieuw zijn ook de verjaringstermijn van 5 jaar, de wettelijke leges en de
verlening van een bouwvergunning onder voorwaarde van een afwentelingsovereenkomst.

Voor alle verzoeken van particulieren om medewerking aan planontwikkeling, waarbij planologische
wijziging aan de orde is, gaat Haarlem uit van planschadeverhaal in 100% van de gevallen dat zich dat
aandient. . (vastgesteld nieuw beleid)

Baatbelasting

De gemeentelijk te maken kosten worden nu verhaald op basis van de exploitatieverordening. In deze
exploitatieverordening is met name geregeld het verhaal van kosten die de gemeente maakt vanwege de
aanleg van openbare voorzieningen die nodig zijn om de ontwikkeling mogelijk te maken. Nadeel is dat
de kosten van bovenwijkse voorzieningen in de huidige verordening in beginsel niet verhaalbaar zijn.

Als de particulier niet bereid is een exploitatieovereenkomst te sluiten, maar de gemeente wel kosten
dient te maken voor de aanleg van voorzieningen van openbaar nut, kan de gemeente, op grond van
artikel 222 Gemeentewet, besluiten een baatbelasting in te voeren.

Baatbelasting is een publiekrechtelijk instrument met een afdwingbaar karakter. De gemeente dient voor
de toepassing van baatbelasting een bekostigingsbesluit vast te stellen, waarin de mate van
kostenverhaal en de percelen die in het kostenverhaal zijn betrokken worden geduid.



De kern van het kostenverhaal is uiterste zorgvuldigheid. Op straffe van onverbindendheid dienen alle
onroerende zaken (en daarmee ook de bestaande bebouwing) in de toerekening van de verhaalbare
kosten te worden betrokken.

Alhoewel de theorie leert dat kostenbesluit en baatbelasting de basis zijn van grondbeleid in geval van
particuliere en samenwerkingsexploitaties, blijkt in de praktijk het instrument van baatbelasting een bij
voorkeur te vermijden en lastig te hanteren instrument. Verder moet de belasting worden ingevoerd
uiterlijk twee jaren nadat de voorzieningen geheel zijn voltooid. En in principe wordt de belasting
ineens geheven maar de belastingplichtige kan verzoeken om het uit te spreiden over een periode van
maximaal dertig jaar.

Baatbelasting is in Haarlem, net als in veel andere Nederlandse gemeenten, vanwege de veelheid aan
administratieve en juridische procedures, nog niet toegepast.

Haarlem verhaalt gemeentelijke kosten op basis van exploitatieovereenkomsten. Haarlem heeft geen
ervaring op het gebied van baatbelasting en gaat deze mogelijkheid op haar merites onderzoeken.

(nieuw beleid)



Hoofdstuk 4 Contractvorming

Samenwerkingsmodellen

Wanneer een project in een Publiek Private Samenwerkingsconstructie wordt gerealiseerd, worden de
verantwoordelijkheden van gemeente en private partijen in een overeenkomst vastgelegd. Aan deze
overeenkomst ligt een keuze voor een samenwerkingsmodel ten grondslag.

 In een zogenoemd bouwclaimmodel verkopen marktpartijen grond aan de overheid onder de
voorwaarde dat zij bij de gronduitgifte bouwrijpe kavels kunnen afnemen. Voorbeelden van dit
model zien we vooral in de realisatie van VINEX wijken. Van een bouwclaim is sprake indien een
private partij de door hem verworven gronden tegen een vaste prijs overdraagt aan de gemeente in
ruil voor een toekomstig recht voor de afname van een bepaald aantal bouwrijpe kavels. De
gemeente voert de grondexploitatie (en verwerft overige percelen.) De marktpartij regelt de
vastgoedontwikkeling. Het afzetrisico is afgedekt door een afnameplicht. Dit model vertoont voor
de gemeente grote overeenkomst met het klassieke model van gemeentelijke exploitatie, maar
beperkt haar vrijheid van handelen. De ontwikkelaar is bereid af te zien van winst op de
grondexploitatie, omdat compensatie plaatsvindt in de vorm van bouwvolume.

 In een joint venture model vormt een gezamenlijke grondexploitatie de kern van de samenwerking.
Voorbeeld in Haarlem is het project Stadsdeelhart Schalkwijk. Partijen brengen bezit in een
gezamenlijke onderneming (Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij, GEM.) De GEM maakt
de grond bouwrijp en geeft deze uit. Invloed en risico worden tussen partijen gedeeld. Over die
verdeling kunnen specifieke afspraken worden gemaakt. Meestal wordt (om fiscale redenen) een
commanditaire vennootschap opgericht, waarbij de beherende vennoot een besloten vennootschap
is. Ook is de oprichting van een vennootschap onder firma of een besloten vennootschap mogelijk.
Inbreng, zeggenschap en risico worden naar rato gedeeld.

 In een concessiemodel wordt de grondexploitatie gevoerd door de ontwikkelende partij en is
grotendeels een private aangelegenheid. Voorbeeld in Haarlem is het project Oostpoort. De
gemeente beperkt zich tot het stellen van randvoorwaarden (stedenbouwkundig programma) en
kwaliteitsnormen waaraan met name het openbaar areaal (inclusief wijkinfrastructuur) dient te
voldoen. De gemeente beperkt zich hier tot haar planologische taak. De private partij draagt de
kosten van aanleg van voorzieningen en infrastructuur. Het risico van de grondexploitatie en de
ontwikkeling ligt bij de private partij. Zij heeft meer sturingsmogelijkheden en een kans op hogere
rendementen. De te maken keuzes door de private partij worden gestuurd door opbrengst
maximalisatie. Een bijzondere vorm is het privaatrechtelijk verlenen van een concessie. Hierbij
wordt via openbare aanbesteding aan een marktpartij een concessie verleend voor de private
ontwikkeling van vastgoed en de openbare ruimte gedurende een bepaalde periode.

De keuze voor het samenwerkingsmodel is met name afhankelijk van de functionele noodzaak voor de
gemeente om risicovol te participeren, rekening houdend met fiscale consequenties. De instrumenten
voorkeursrecht en onteigening kunnen ook separaat worden ingezet ten behoeve van een zogenaamde
ABC aankoop (aankopen om direct door te leveren aan de ontwikkelaar.) Bij 100% gemeente-eigendom
verdient een bouwclaim of concessiemodel de voorkeur boven het jointventuremodel c.q. een GEM.

Grondexploitaties (bij een gemeentelijke grondpositie), exploitatieovereenkomsten en de financiële
beheersing van projecten zijn de centrale elementen van het Haarlemse grondbeleid.

Haarlem kiest voor samenwerking volgens het bouwclaim of concessiemodel. Als deze vorm van
samenwerking niet tot het gewenste eindresultaat leidt en het noodzakelijk is dat de gemeente mede
risico loopt, dan kiest Haarlem voor het jointventuremodel. In de praktijk komen mengvormen voor. De
keuze voor de samenwerkingsvorm is altijd expliciet onderdeel van bestuurlijke afweging en
besluitvorming. (nieuw
beleid)



Hoofdstuk 5. Strategische aankopen

Criteria

Haarlem kiest ervoor alleen te verwerven wanneer dat strategisch van belang is. Haarlem hanteert
hiervoor drie criteria:

1. De verwerving is noodzakelijk in verband met het tegengaan van een ongewenste ontwikkeling;
2. De verwerving is noodzakelijk in verband met de beoogde snelheid van ontwikkeling;
3. De verwerving is noodzakelijk voor het behalen van de gewenste kwaliteit.

Alle drie de criteria zijn rechtstreeks gekoppeld aan nadrukkelijk geformuleerde prestaties in
geaccordeerde Programma’s Van Eisen (PvE’s), bestemmingsplannen, ontwikkelvisie, 
projectopdrachten, of opgenomen in de ontwikkelingsstrategie. Een verwerving(splan) is altijd
onderdeel van bestuurlijke besluitvorming.

Een mogelijk te behalen winst (gelegenheidskoopjes, financieel voordeel) is voor Haarlem geen valide
reden tot verwerving. Wanneer binnen de PPS constructie wordt afgesproken dat de gemeente verwerft,
dan geeft Haarlem de voorkeur aan een zogenoemde ABC aankoop, waarin het aangekochte bezit z.s.m.
wordt doorverkocht aan de ontwikkelaar. Eventuele anticiperende aankopen (die dateren van voor de
PPS) worden eveneens z.s.m. aan de ontwikkelaar overgedragen. Besluiten tot verwerven worden altijd
expliciet genomen en aan het bestuur voorgelegd. Iedere aankoop moet (behoudens de gestelde
limieten) op basis van de geldende beheersverordening aan de raad ter goedkeuring worden voorgelegd.

Haarlem verwerft niet, tenzij daartoe expliciet wordt besloten omdat de verwerving noodzakelijk is voor
het behalen van het gestelde doel of binnen een PPS constructie is afgesproken.

(nieuw beleid)

Besluitvormingsmodule

Haarlem heeft een besluitvormingsmodule (investeringsbeslissingkader) ontwikkeld voor (met name
anticiperende) aankopen, prijsbepaling, projectadministratie en risicobeheer. Deze module gaat uit van
kostenneutraal beheer en een sluitende grondexploitatie. Het gaat bij de module om: rendement uit
tijdelijk beheer; afweging kosten en opbrengsten versus de risico’s; het vermogen de risico’s te dragen; 
en de beschikbaarheid van benodigde kapitaal.

Opbrengsten van tijdelijk beheer komen uit verhuur. Kosten zijn: investeringen, kapitaallasten, kosten
van vrijmaken en beheerkosten. Het resultaat op tijdelijke eigendom en beheer moet minimaal nul zijn
(breakeven.) Jaarlijks vindt herijking van de grondexploitatie (grex) plaats incl. aanpassing van de
gebudgetteerde inbrengwaarden. Waardestijging van de grond als gevolg van bestemmingswijziging
wordt niet geteld als inkomsten van tijdelijk grondeigendom. Bezit dat niet is opgenomen in een
grondexploitatie wordt (met inachtneming van een zekere drempelwaarde) gewaardeerd door een
onafhankelijke taxateur op basis van directe verkoopwaarde. Bij een lagere marktwaarde moet een
voorziening ten laste van de reserve worden getroffen. Bij een positief verschil mag winst pas worden
genomen bij daadwerkelijke verkoop. Rekening wordt gehouden met aanvangsleegstand,
frictieleegstand en (het risico van) conjuncturele en timingsleegstand. Bij een lagere marktwaarde of een
verliesgevende exploitatie moet een voorziening ten laste van de exploitatie en of de reserve worden
getroffen.

Tijdelijk beheer is op uiteenlopende manieren te organiseren. Veelal komt het aan op gemeentelijke
beheer, zeker omdat de gemeente beschikt over een beheerapparaat en omdat marktpartijen een te hoge
risicopremie zullen vragen, tenzij er een link bestaat tussen het tijdelijke beheer en de latere
ontwikkeling. De marktpartijen kunnen dan bereid zijn risicodragend in tijdelijke exploitaties te
participeren.

Tijdelijk rendement



Lange termijn rendement

Lange termijn rendement (strategisch belang) maakt deel uit van de investeringsbeslissing. Strategisch
belang heeft te maken met de beoogde invulling, het tijdstip van verwerven en de bestemming van de
kavel (realisatie gebiedsbepalende objecten, essentiële infrastructuur.) Ook kan het strategisch zijn een
concurrent koper (met niet passende plannen, intenties) voor te zijn om latere uitkoop te vermijden. Prijs
en bestemming zijn bepalend voor de aankoopbeslissing.

Wanneer een bestemmingswijziging nog niet is doorgevoerd wordt mogelijke meerwaarde als gevolg
van die bestemmingswijziging ook niet meegeteld bij de waardering van de kavel. Bij een
ontwikkelvisie is mogelijk sprake van optiewaarde (gelet de kans van bestemmingswijziging.) De
gemeente neemt de optiewaarde niet mee in de waardering van de kavel ten gunste van het tijdelijk
grondeigendom, wel ten gunste van het risicoprofiel.

Besluit tot verwerven

Een verwerving vindt niet plaats bij een te verwachten negatief saldo van tijdelijk beheer (dat niet kan
worden gecompenseerd met de portefeuille of door middel van bijstelling van de grondexploitatie.) Bij
een positief saldo bepaalt het risicoprofiel of wordt verworven. De aankoop mag niet resulteren in een
weerstandsvermogen lager dan het afgesproken minimum (tenzij de weerstandcapaciteit wordt
vergroot.)

De verhouding tussen de weerstandscapaciteit en  risico’s heet weerstandsvermogen. Bij een negatief
weerstandsvermogen is de gemeente niet in staat een tegenvaller op te vangen zonder het
voorzieningenniveau te verlagen. De weerstandscapaciteit is opgebouwd uit: algemene reserves; vrij
aanwendbare bestemmingsreserves; vrije ruimte in de voorzieningen; stille reserves; begrotingsruimte;
en onbenutte belastingcapaciteit.

Wanneer een investering met een negatief korte termijn rendement nodig is om rendement op lange
termijn veilig te stellen dan geldt dat de aankoop niet mag leiden tot een weerstandsvermogen lager dan
het afgesproken minimum (tenzij de weerstandcapaciteit wordt vergroot.)

Belangrijk uitgangspunt van het te hanteren model is de explicitering van de motivering van het besluit
tot verwerving. Nut, noodzaak en risico’s  moeten worden aangetoond; inclusief de risico’s die kunnen 
ontstaan wanneer niet zou worden verworven.

Haarlem heeft een vastgelegd en controleerbaar model voor strategische aankopen en biedt daarmee
een eenduidig kader voor de afweging van risico’s en bestuurlijke besluitvorming. (nieuw beleid)



Hoofdstuk 6. Wet Voorkeursrecht Gemeenten en onteigening

Het kunnen toepassen van voorkeursrecht en onteigening zijn belangrijke door de gemeente in te
brengen instrumenten in een samenwerkingsverband met particulieren.

Voorkeursrecht, de wet

De Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) geeft gemeenten het recht om een voorkeursrecht tot koop
te vestigen op grondeigendom van derden gelegen in een mogelijke bouwlocatie. Het doel van de wet is
om door het vestigen van een voorkeursrecht de mogelijkheid tot verwerving door een gemeente te
vergroten ter uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid. Door de verhandelbaarheid
van grond in te perken kan het vestigen van voorkeursrecht ook een prijsdempende werking hebben.
Speculatie kan worden tegengegaan. Vestiging van een voorkeursrecht biedt de gemeente ook zicht op
de bewegingen op de grondmarkt.

De WVG vergroot de mogelijkheid tot verwerving door de gemeente. Het voorkeursrecht kan door de
gemeenteraad worden gevestigd op gronden waar een nieuwe bestemming aan is toegedacht en waarvan
het huidige gebruik afwijkt van dat plan. De geldigheidsduur van een dergelijk recht is drie jaar. Zonder
structuurplan of bestemmingsplan kan de gemeenteraad een besluit nemen tot (voor)vestiging met een
geldigheidsduur van twee jaar heeft. Voorvestiging is het meest effectief.

Wanneer een voorkeursrecht is gevestigd kan een verkoper pas tot vervreemding overgaan nadat de
gemeente in de gelegenheid is gesteld het betreffende goed te kopen. Het vastgoed moet eerst aan de
gemeente te koop worden aangeboden. Nietigheid van een verkoop aan derden kan worden ingeroepen
als die rechtshandeling was verricht met de kennelijke strekking afbreuk te doen aan het belang van de
gemeente bij haar voorkeurspositie.

Voorkeursrecht, de toepassing

De toepassing van de wet (vestigen en opheffen voorkeursrecht) is complex en arbeidsintensief. De
gemeente is aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist toepassen van de wet. Eigenaren en
particuliere ontwikkelaars hebben (rond de al dan niet formele overdracht van grond) mogelijkheden om
de WVG te ontwijken. De werkingsduur bij voorvestiging legt grote druk op de gemeente om binnen de
gestelde termijn (twee jaar) ook daadwerkelijk te kunnen beschikken over een onherroepelijk structuur-
of bestemmingsplan. Als dit plan niet binnen de termijn definitief is, kan de WVG twee jaar lang niet
opnieuw worden gevestigd. Gemeente Haarlem heeft een vastgesteld structuurplan.

De gemeente blijft afhankelijk van de bereidheid van de eigenaar om te verkopen en van het tijdstip van
aanbieden. Als de gemeente afziet van aankoop, vervalt het voorkeursrecht. Als er wel wordt
onderhandeld, maar geen prijsovereenstemming ontstaat, bepaalt de rechter (of bij wederzijdse
instemming een derde deskundige) de prijs. Wel kan de gemeente gedurende de periode van vestiging
van het voorkeursrecht een onteigeningsprocedure starten. Indien een grondeigenaar zelf (of in
samenwerking met derden) bereid (en in staat) is om een door de gemeente gewenste bestemming zelf te
realiseren, heeft een beroep op onteigening geen zin.

De toepassing van de WVG is gekoppeld aan planologische procedures. Worden deze niet of niet tijdig
doorlopen, dan vervalt het voorkeursrecht en is onteigening evenmin mogelijk. Voorkeursrecht kan niet
worden gevestigd in gebieden waarvan het onzeker is of de provincie medewerking zal verlenen.
Immers, een ontwerp-structuur- of bestemmingsplan wordt niet ter inzage gelegd indien de provincie de
betreffende ruimtelijke ontwikkeling in het vooroverleg afwijst.

Haarlem kiest bij een expliciet vastgestelde noodzaak tot verwerven tevens voor de toepassing van het
voorkeursrecht.



Onteigening

De Onteigeningswet maakt het de overheid mogelijk gronden van eigenaren die niet bereid zijn om te
verkopen onder dwang te verwerven, als dit voor de uitvoering van wettelijk omschreven beleid
noodzakelijk is. De gemeente kan overgaan tot onteigening voor zowel de aanleg van wegen en
infrastructurele werken als voor de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

Onteigening vindt in de regel plaats op grond van een geldend bestemmingsplan of een bouwplan. De
gemeente Haarlem hanteert het middel van onteigening niet lichtvaardig, maar gaat het ook niet uit de
weg. De procedure wordt ook wel ingezet ter ondersteuning van de minnelijke onderhandelingen.

Haarlem kiest bij een expliciet vastgestelde noodzaak tot verwerven voor het direct starten van een
onteigeningsprocedure zodra dat (planologisch) mogelijk is.



Hoofdstuk 7. Rationeel beheer

Vastgoedbeheer

Haarlem beheert een portefeuille vastgoed (scholen, buurtcentra, monumenten, bedrijfsmatig onroerend
goed en woningen.) Binnen de gemeente Haarlem is een aantal vastgoedeigenaren actief:

De afdeling Onderwijs: is verantwoordelijk voor alle gemeentelijke gronden en gebouwen waar
onderwijs wordt gegeven.

De afdeling Sport en Recreatie: is verantwoordelijk voor alle gemeentelijke gronden en
gebouwen waar wordt gesport.

De facilitaire dienst: is verantwoordelijk voor alle gemeentelijke gebouwen waarin ambtenaren
werken.

De afdeling Parkeerzaken is verantwoordelijk voor alle gemeentelijke parkeergarages.
De sector Stadsbeheer is verantwoordelijk voor alle openbare ruimte.
De afdeling Vastgoed is verantwoordelijk voor alle andere gemeentelijke gebouwen en gronden

Haarlem heeft zich uitgesproken voor zakelijk vastgoedbeheer en minimaal kostprijsdekkende verhuur
(geen verkapte subsidie in de huur.)

Haarlem kiest voor het vastgoedbeheer voor een zelfvoorzienende (dat is tenminste kostendekkende)
exploitatie en een mogelijke winstafdracht aan het concern.

Om vraag en aanbod rond de huisvesting van maatschappelijke functies beter bij elkaar te brengen is
gezamenlijk portefeuillemanagement van belang en overleggen de verschillende gemeentelijke
vastgoedeigenaren om hun leegkomende ruimtes op een gecoördineerde manier aan de vraag kunnen
koppelen. Bundeling van vastgoedkennis en een goede basisregistratie zijn van cruciale betekenis.

Haarlem werkt aan de verdere professionalisering van vastgoeddeskundigheid binnen de gemeente en
streeft ernaar dit in één organisatorisch verband onder te brengen

(nieuw ten opzichte
van 1998)

Huurschijven systematiek

De huren voor maatschappelijke doeleinden zijn (sedert 1996) gebaseerd op een huurschijven
systematiek waarin drie huurniveaus zijn vastgesteld. De afgesproken huurschijven systematiek kent een
aantal voordelen: er ontstaat geen onnodige discussie over de hoogte van de huur tussen huurder
(instelling) en verhuurder (grondbedrijf). Er ontstaat geen onnodige discussie over de hoogte van de
subsidie als gevolg van huurlasten tussen subsidiegever (beleidsafdeling) en subsidienemer (instelling.)
De huurschijven systematiek geeft “rust” in de relatie tussen de gemeente en de instelling en tussen 
gemeentelijke afdelingen onderling.

Een belangrijke bedreiging van de systematiek vormen de sterk gestegen bouwkosten door toenemende
eisen en door prijsstijgingen. Deze hebben de afgelopen jaren geen gelijke tred gehouden met de stijging
van de huren. Het kostendekkend realiseren van adequate voorzieningen voor maatschappelijke
doeleinden staat daarmee onder druk.

Nieuwe objecten

In het kader van de gewenste uitbreiding van het strategisch bezit voor een aantal bestemmingen
(waaronder. kinderopvang, HOED’s, maatschappelijke instellingen), is een kostprijsdekkende huurprijs-
en exploitatiemodel vastgesteld (besluitvorming 2001).



Dit model voorziet in een kostendekkende huurprijs over de gehele looptijd van de investering, met een
aanvangstekort in de eerste 10 tot 12 jaar. In de dekking van deze tekorten werd voorzien door de
reserve “Opbrengsten boven boekwaarden”, waarin de meeropbrengsten uit afstoten van het niet-
strategische bezit werden gedoteerd.

Huurprijsberekening

De in Haarlem gehanteerde rekenmodellen voor het bepalen van de huurprijs verschillen van elkaar, te
weten:
- oude contracten: van voor 1996, niet zijnde maatschappelijke doeleinden
- huurschijven systematiek (vanaf 1996)
- huurprijsmodel nieuwe objecten (sinds 2001, ca. 20 objecten)

Het is gewenst voortaan met één uniform model te werken, gebaseerd op het reeds bestaand model voor
nieuwe objecten.

Dit model is in het kader van de huurcontracten voor de culturele podia getoetst aan vergelijkbare
modellen in de onroerend goedexploitatie. In een benchmarkonderzoek is een vergelijking getrokken
met modellen uit de marktsector, woningcorporaties en van andere gemeenten.

Het Haarlemse model is daarop beperkt uitgebreid met een aantal componenten (o.a. huurderving,
oninbaar etc.) en bevat als uitgangspunten, op basis van het geldende beleid:
- activering en afschrijving tegen historische kostprijs (BBV)
- afschrijving in de termijnen volgens de vastgestelde tabel (raadsbesluit)
- lineaire afschrijving (gelijke jaarlijkse termijnen)
- geen afschrijving op grond (BBV), overigens geen restwaarde
- groot onderhoud en vervangingsinvesteringen via het investeringsbudget/IP
- rente volgens gemeentelijke omslagrente, thans 5%
- onderhoud: vast percentage, tenzij specifieke objecten (culturele podia)
- eigenaarslasten/beheerkosten/huurderving: vaste percentages
- indexering: inflatiecorrectie volgens geldende index

Het aldus ontstane–in het kader van de culturele podia vast te stellen–huurprijsmodel, beantwoord
alsdan aan de gestelde doeleinden. De aanvangsverliezen worden door de opbouw van de portefeuille of
door tijdsverloop gecompenseerd. Het spreekt voor zich dat lopende bestaande overeenkomsten worden
gerespecteerd (sterfhuisconstructie).

Haarlem kiest voor kostendekkende huur en ontwikkelt een algemeen geldende huurprijssystematiek
waarin de kosten en wijze van indexering eenduidig zijn verwerkt (te ontwikkelen nieuw
beleid)

De gevolgen van de ontwikkeling van een algemeen geldende huursystematiek voor de gesubsidieerde
instellingen wordt nader bezien. Over mogelijke maatregelen op dit punt wordt met de vaststelling van
deze nota nog geen uitspraak gedaan.



Hoofdstuk 8. Strategisch bezit

Strategisch bezit

Strategisch bezit is vastgoed waarvan het bezit voorwaarde is:

 voor uitstraling, trots, cultuurhistorische kernwaarden en eigenheid van Haarlem,
 als instrument voor het tegenhouden of bevorderen van ontwikkelingen, of
 in belang van de (continuïteit van de) uitoefening van gemeentelijke en maatschappelijke taken.

Voorbeelden van cultuurhistorisch bezit zijn: Stadhuis, Amsterdamse poort, Schoterrechthuis e.d. Het
strategisch belang van dit bezit dient regelmatig (tenminste eens in de 5 jaar) te worden getoetst.
Voorbeelden van bezit voor gemeentelijke en maatschappelijke taken zijn: onderwijs, welzijnslocaties,
ateliers, HOED (huisartsen onder een dak) en kinderdagverblijven. Het gaat hier om de strategische
waarde van het gebruik. Het gaat hier niet noodzakelijk om strategisch bezit. Uitgangspunt is: afstoten,
tenzij locatie of gebruik niet door de markt worden gewaarborgd. Waar de markt haar rol oppakt, is
geen overheidsrol in de zin van eigendom van vastgoed noodzakelijk.

Het huidig bezit is grondig gescreend; het tijdelijk bezit in het kader van de stadsvernieuwing op nut en
noodzaak voor programma’s en projecten; het bezit in het kader van programma’s en projecten op 
belang voor het welslagen vandie programma’s en projecten en het zogenoemd permanent verspreid 
bezit vanuit het perspectief van imago en op cultureel of sociaal maatschappelijk gebruik. Op basis van
deze vastgoedstrategie worden thans minimaal 70 en maximaal 136 panden tot de strategische voorraad
gerekend.

Ingevolge besluitvorming in 2001 en de toen geldende omstandigheden, was er (financiele) ruimte en
wens tot uitbreiding van het bezit. Gelet op de actuele financiële positie en alternatieve mogelijkheden
van gebruikers van deze objecten (eigen realisatie en/of huur van derden), zal er een restrictief beleid
worden gevoerd met betrekking tot de verdere uitbreiding van het strategisch bezit. Eventuele
Strategische verwervingen vinden alleen plaats onder de in hoofdstuk 5 genoemde voorwaarden.

De gemeente Haarlem streeft uitsluitend naar het verkrijgen en of behouden van bezit als dit van
strategisch belang is voor de gemeente; voor nieuwe toevoegingen geldt een restrictief beleid

(nieuw beleid ten opzichte van 1998)

Afstoten verspreid bezit en opbrengst maximalisatie

Het huidige bezit vastgoed (incl. gronden) wordt naar schatting tot 25% à 30% van de huidige omvang
gereduceerd. Het af te stoten bezit (circa 70–75% van het huidig bezit) levert naar verwachting, na
aftrek van boekwaarden en te maken kosten (of huurderving bij leegstand), voldoende op om te
voorzien in de bezuinigingstaakstelling en de op de reserve boven boekwaarde liggende claims. Netto
opbrengsten uit de verkopen worden toegevoegd aan de reserve boven boekwaarde. Een deel van de
opbrengst is bestemd voor het oplossen van achterstallig onderhoud. De jaarlijkse afdracht aan de
algemene middelen (twee miljoen euro gedurende 2005–2009) vindt vanuit deze reserve plaats. Zie
ook bijlage 3, een toelichting op het investeringsplan en de verschillende hoofdstukken.

Haarlem streeft bij het afstoten van niet strategisch bezit naar opbrengst maximalisatie. Verkoop in lege
staat heeft de voorkeur. Verkoop van woningen aan de zittende huurder of gebruiker vindt plaats tegen
gemiddeld 90% van de marktwaarde. (nieuw beleid ten opzichte van 1998)

In eerste instantie zal aan de huurders een aanbod tot koop worden gedaan. Wordt van deze optie geen
gebruik gemaakt, dan wordt het af te stoten vastgoed in één of meerdere clusters op de markt gezet.
Mogelijk scenario is het benaderen van geselecteerde marktpartijen (beleggers, projectontwikkelaars,



corporaties) of het openbaar aanbieden van de portefeuille d.m.v. een “bidboek”. Een afgeslankte 
vastgoedportefeuille zal ook leiden tot een kleinere beheerorganisatie.

Erfpacht

De gemeente kan maximaal sturen indien zij de grond zelf uitgeeft. Daarbij bestaat de keuze tussen
uitgifte in eigendom en erfpacht. In een relatief klein gedeelte van zijn gronden in erfpacht uitgegeven.

De keuze voor uitgifte in erfpacht komt voort uit:
Het behoud van toekomstige waardestijging van de grond voor de gemeenschap.
Het behoud van toekomstige beschikking en sturing.
Het behoud van een (door indexering en waardebepaling bij het verstrijken van tijdvakken)

relevante gemeentelijke inkomstenbron.

Het erfpachtbeleid vindt weinig toepassing meer en wordt door afnemers van grond niet graag
geaccepteerd. Haarlem heeft nog ongeveer 400 erfpachtpercelen, uitgegeven aan in totaal ongeveer 540
erfpachters. Alleen de omvang van de erfpachtportefeuille geeft al aan dat de gemeente erfpacht niet
langer als strategisch instrument in het kader van het grondbeleid ziet.

Overeenkomstig het overig vastgoed streeft de gemeente er naar om het erfpachtbezit te beperken tot die
percelen die strategisch van belang zijn. De criteria hiervoor sluiten aan bij de duiding van het
strategisch vastgoed van de gemeente.

Haarlem streeft uitsluitend naar het verkrijgen en of behouden van erfpachtbezit als dit van strategisch
belang is voor de gemeente. (aanscherping ten opzichte van 1998)

Voor zover in erfpacht uitgegeven grond niet langer strategisch wordt geacht, wordt gestreefd naar het
afstoten van het bezit.

Met betrekking tot de huidige discussie over de verhoging van het erfpachtcanon wordt separaat
besluitvorming voorbereid.



Hoofdstuk 9. Reserve positie

Thans is sprake van een erfpachtreserve, een reserve ‘grondexploitatie’ en een reserve ‘boven 
boekwaarde’. Met het afstoten van vastgoed kunnen (als er geen claims op rusten) opbrengsten worden 
gedoteerd aan de reserve. De jaarlijkse afdracht aan de algemene middelen (twee miljoen euro
gedurende 2005–2009) vindt vanuit deze reserve plaats. Reserves, dotaties en onttrekkingen vinden
een formele basis in de beheersverordening vastgoed.

Weerstandscapaciteit en vermogen

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2004 van 17-1-2003 geeft regels
voor de financiële huishouding van provincie en gemeente. De wetgever heeft bepaald dat de gemeenten
verplicht zijn naast het inschatten van financiële risico’s ook de benodigde financiële 
weerstandscapaciteit vast te stellen.

De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente
beschikt (kan beschikken) om niet-begrote kosten te dekken.

De vereiste weerstandscapaciteit is direct afhankelijk van alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn 
getroffen en voorzover die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie.

Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente mogelijkheden heeft om zelf financiële risico’s 
op te vangen. De relatie tussen het totaal aan financiële risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit 
bepaalt het weerstandsvermogen.

Zolang de aanwezige weerstandscapaciteit (“wat we hebben”), groter is of gelijk aan de vereiste 
weerstandsvermogen (“wat we nodig hebben”) zijn de financiële risico’s voldoende afgedekt. 

Haarlem ontwikkelt een heldere en inzichtelijke methode ter kwantificering van de minimale benodigde
reserve(s) en een nader vast te stellen periodiciteit van actualisering. Een voorstel zal medio 2006 aan
de Raad worden voorgelegd. (te ontwikkelen nieuw beleid)

Optimalisering Exploitaties en Projecten

Doel van de optimalisering exploitaties en projecten is de verbetering van de algemene reservepositie
van de gemeente (door verbetering van de reserve Grondexploitaties en beperking van investeringen in
het Investeringsplan (IP)). De maatregelen voor opbrengstoptimalisering en kostenreductie zijn er op
gericht te komen tot de thans geraamde noodzakelijke reserve Grondexploitaties van minimaal€ 3 
miljoen in 2007 en een jaarlijkse afdracht aan de algemene middelen van€ 0,5 miljoen in 2008 en € 1 
miljoen in 2009 (Raadsbesluit 21 december 2005).

Bij projecten in een vergevorderd stadium zijn de mogelijkheden voor opbrengstoptimalisering en
kostenreductie beperkter dan bij projecten in een beginstadium. Hoe verder een project, hoe meer kaders
zijn vastgelegd en verplichtingen zijn aangegaan (projectopdrachten en programma’s van eisen 
vastgesteld door de Raad; visies, stedenbouwkundige en bestemmingsplannen die onderhevig zijn aan
participatie en inspraak; overeenkomsten en contracten gesloten met ontwikkelaars, corporaties en
uitvoerende aannemers; taakstellingen verbonden aan subsidies in het kader van GSB, IPSV en ISV-2,
bodemsanering of provinciale stimuleringsbijdragen voor EZ of Wonen.)

Voorkomen moet ook worden dat maatregelen voor opbrengstoptimalisering en kostenreductie leiden
tot hogere onderhoudskosten.



Van belang tenslotte is te beseffen dat aanbestedingsresultaten, grondopbrengsten (deels residueel
bepaald) en rentestanden kunnen variëren en van grote invloed zijn op de reserve Grondexploitaties en
het IP. Wijzigende marktomstandigheden en wijzigend beleid kunnen het verwachte effect van de
maatregelen (ten dele) teniet doen.

Haarlem bereikt door de optimalisering van exploitaties en projecten een stijgende lijn in de reserve
grondexploitaties en haalt in principe de in de Kadernota geformuleerde doelstellingen.

Extra maatregelen

Ter versterking van de risicobeheersing en reserve grondexploitaties is een aantal extra maatregelen
mogelijk, die separate besluitvorming vereisen. Daarbij gaat het om winstafdracht (023 Haarlem),
versobering en aanpassing plannen en inrichting openbare ruimte (Meerwijk centrum en Europawijk
Zuid, Spoorzone, Waarderpolder), verkoop van vastgoed (tweede fase Meerwijk, projectstudio,
wisselwoningen) en het nadrukkelijk verbinden van de start van projectfasen aan de voorwaarde van een
minimaal sluitende grondexploitatie. De effecten van deze maatregelen zullen los van de diverse aparte
besluitvormingsmomenten ook periodiek aan de Raad ter besluitvorming worden voorgelegd bij de
vaststelling van het Investeringsplan en Meerjaren Perspectief Grondexploitaties.

Ook kan de start van nieuwe projecten met winstpotentie op langere termijn (na 2010) een positief
financieel effect genereren. Het is noodzakelijk ook op langere termijn de reserve Grondexploitaties
voldoende te voeden. Een quick scan moet bepalen welke projecten het meest kansrijk zijn wat betreft
opbrengstpotentieel en beperkte inzet van mensen en middelen. Gedacht wordt aan de projecten
Delftplein, Oude Stadion, Restperceel Frieslandlaan, percelen in de Spoorzone, woningbouwplan
Mooie Nel en locaties in de Zomerzone.

Tot slot worden een aantal maatregelen tot opbrengstoptimalisatie en kostenreductie in het IP
voorgesteld (Charivarius, Europan, Spaarnoog/ Damaststraat, Triangel, VMBO/Badmintonpad en
Schoteroogbrug.)

Eens per twee jaar worden alle onderhanden exploitaties grondig bezien op mogelijkheden tot
optimalisering.. (aanscherping beleid)



Hoofdstuk 10. Grondprijzen en grondprijsbepaling

Stijging grondprijzen

De grondprijzen zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Grond is schaars, maar het is vooral de schaarste
aan woningen die de prijs het laatste decennium weer fors heeft opgedreven. Het is niet de gestegen
grondprijs die woningen duur maakt, maar het zijn de dure woningen die de stijging van de grondprijs
bepalen (exclusief de vastgestelde grondprijs voor het zogenoemde sociale segment). In de jaren
negentig van de vorige eeuw is de vraag naar koopwoningen fors toegenomen; de economie groeide en
de welvaart nam toe. Een relatief lage rentestand en een hoger gezinsinkomens (tweeverdieners) maakte
het (binnen het vigerende fiscale systeem) voor velen mogelijk om een substantieel deel van het
inkomen uit te geven aan wonen. De vraag stijgt, en als het aanbod achter blijft, dan stijgen de prijzen.
Prijsvorming in de bestaande woningvoorraad is leidend voor de prijs van de nieuwbouwwoningen.
Productiekosten spelen een ondergeschikte rol. De woningprijs is opgebouwd uit diverse componenten;
niet alleen de bouwkosten worden hoger, maar ook het aandeel dat men bereid is voor de grond met een
daarop gevestigd bouwrecht te betalen. Binnen de marktwaarde van de woningen is de grondwaarde
(waarde na aftrek van de bouwkosten) sterker gestegen dan de bouwkosten. Dat heeft als oorzaak de
schaarste van onroerend goed en doordat woonomgeving veelal een hogere kwaliteit heeft gekregen.

Gevolgen hoge kostprijs grond

De kostprijs van bouwrijpe grond (de ‘grondkosten’) is samengesteld uit de kosten van verwerving, 
bouwrijp maken, risicodekking voor de betreffende aankopen, grondproductiekosten (inclusief
kwaliteitseisen voor riolering, geluid, waterberging, bodemsanering, duurzaamheid, infrastructuur,
kunstwerken, kosten van planvorming, renteverliezen en kosten voor infrastructurele projecten die niet
in zijn geheel aan de bouwlocatie zijn toe te rekenen.)

De grondwaarde, de prijs die de bouwrijpe kavel op de markt kan opbrengen, bestaat uit de kostprijs en
een extra waardering in verband met marktomstandigheden. Door de prijsvorming dreigen nieuwe
woningen alleen bestemd voor huishoudens met een bovenmodaal inkomen. Voor alleenstaanden en
mensen met een lager inkomen is eigen woningbezit nauwelijks bereikbaar. Een te hoge grondquote
werkt kwaliteitsbelemmerend.

Methoden van grondprijsbepaling

Voor de grondprijsbepaling wordt een onderscheid gemaakt in de zogenoemde residuele benadering en
de grondquote systematiek.

De residuele grondprijsbenadering betekent dat voor een bestemming die grondprijs wordt
gevraagd, die door de betreffende bestemming kan worden ‘gedragen’. De prijs wordt bepaald door 
de commerciële waarde van de onroerende zaak te verminderen met bouwkosten en bijkomende
kosten, met als gemeentelijke ondergrens de kostprijs. Zo resteert (residu) de waarde die aan de
grond kan worden toegeschreven. Om te voorkomen dat een extra hoge bouwkwaliteit door een
lagere grondprijs wordt betaald door de gemeenschap, wordt veelal een basiskwaliteit afgesproken.
Extra kosten voor extra kwaliteit worden dan niet in de grondprijs afgedekt.

Bij de ‘grondquote’ benadering is de grondprijs een percentage van de totale vrij op naam prijs. Het 
nadeel van deze grondprijsbenadering is dat het toevoegen van kwaliteit aan het gebouwde, zowel in
de grondontwikkelingsfase als in de projectontwikkelingsfase, leidt tot een hogere grondprijs.
Stijgen de bouwkosten, dan stijgt de grondprijs automatisch mee. Als reactie hierop is in december
2001 een convenant gesloten tussen VNG, NEPROM, NVB en VROM om bij de berekening van
uitgifteprijzen uit te gaan van een complete woning met een hoogwaardig casco en een normaal
inbouwpakket; wijzigingen in het ontwerp en meerwerk leiden niet tot een hogere grondprijs.



Haarlem werkt met marktconforme grondprijzen. Bij woningbouw kiest Haarlem voor de grondquote
benadering, met een differentiatie naar vastgestelde huur en of verkoopsegmenten. Voor commerciële
functies en dure woningen kiest Haarlem voor de residuele benadering. Afwijking van dit beleid is
uitsluitend mogelijk bij expliciet besluit, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van bijzondere
maatschappelijke voorzieningen.

Aanpassing grondprijzen

De in Haarlem geldende grondprijzen worden een maal per jaar aangepast (indexering), waarvoor het
college is gemandateerd.

Het grondprijsbeleid kent een aantal te onderscheiden grondprijzen voor de woningbouw
(segmentering). Bij de herziening van het convenant met de corporaties in 2006 wordt deze
segmentering herzien. Dit convenant wordt separaat aan de Raad voorgelegd.

De in Haarlem geldende grondprijzen worden jaarlijks aangepast. Het college wordt door de Raad in
deze gemandateerd. Bijzondere prijsaanpassingen van de grondprijzen worden wel aan de
gemeenteraad voorgelegd. (aanscherping beleid)



Hoofdstuk 11. Bestuurlijke sturing

Mogelijkheden om te sturen

Voor de goede orde: bestuurlijke sturing gaat verder dan grondbeleid en betreft het brede
besluitvormingsproces van de ruimtelijke ontwikkeling. In dit proces gaat het om niveaus van
besluitvormingsmomenten, de overzienbaarheid van het (en de eigen dynamiek van een eenmaal in gang
gezet) traject en de belangrijkste criteria van elk moment.

De belangrijkste mogelijkheden om te sturen zijn de“aan/uitknop”(het al dan niet starten van, of
medewerking geven aan een ontwikkeling) en de“volumeknop”(intensiteit, kwaliteit en capaciteit die
voor de ontwikkeling wordt ingezet.) Zodra in een beleidsnota, visie, plan of programma wordt gewezen
op thematische, gebiedsgerichte of locatiegebonden mogelijkheden moet zo snel mogelijk duidelijk zijn
of, hoe en wat de gemeente hierin kan en wil betekenen (met inschatting van consequenties, risico’s en 
kansen.) Het “volume” is afhankelijk van het “vermogen”, in de zin van armslag, organisatie, capaciteit, 
kunde en risico.

Daarna is het min of meer een kwestie van“tuning”, van sturing binnen het project. De belangrijkste
aspecten van bestuurlijke sturing die in de deze nota aan de orde komen zijn: de momenten waarop
bestuurlijke besluitvorming aan de orde is (een goed en helder georganiseerd proces); de bestuurlijke
taakverdeling (bestuurlijk verantwoordelijk wethouder); de financiële kaders en risico’s, waarbinnen 
besluiten worden genomen (meerjarenperspectief grondexploitaties) en het dualistisch model.

Een goed en helder georganiseerd proces

Een goed en helder georganiseerd proces is noodzakelijk om te komen tot een goede besluitvorming op
bestuurlijk niveau. Het programma van de Raad is bepalend voor inhoud en uitvoering.

Procesregels (om van beleid tot uitvoering te komen) zijn bedoeld om het gemeentebestuur tijdens het
planproces een goede beheersbaarheid en sturingsmogelijkheid te bieden.

Om bestuurders en andere participanten in fysieke projecten de mogelijkheden te geven hun invloed uit
te oefenen en om een professionele manier van werken mogelijk te maken is het gehele traject in fasen
geknipt (zie de bijlage toelichting projectmatig werken en de rol van het grondbeleid).

In deze gefaseerde werkwijze wordt op aangewezen momenten ten behoeve van de besluitvorming in
een aantal te onderscheiden documenten inhoud gegeven aan de te leveren producten. Maar ook wordt
inzicht geboden in de financiële consequenties, de voortgang en de gewenste bestuurlijke
besluitvorming. Door bij iedere fase het bestuur een beslissing te laten nemen en op basis van die
beslissing de volgende fase uit te werken, is zowel invloed vooraf als controle achteraf mogelijk.

Haarlem heeft met de richtlijnen voor fysieke projecten en de richtlijnen voor programma’s een 
duidelijk en helder kader voor de regie van projecten..

Duaal stelstel (Raad en College)

Sedert 7 maart 2002 is de Wet Dualisering Gemeentebestuur van toepassing. Door de invoering van die
wet zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en
wethouders en de Gemeenteraad gewijzigd. De Raad stelt de kaders voor beleid vast, controleert het
college en treedt op als vertegenwoordiger van de burgers. Het college bestuurt de gemeente.

Het aangaan van privaatrechterlijke overeenkomsten is een bevoegdheid is van het college. Het
budgetrecht is echter voorbehouden aan de raad. Iedere aan of verkoop moet (behoudens de in de



beheersverordening gestelde limieten) op basis van de geldende beheersverordening aan de raad ter
goedkeuring worden voorgelegd.

Wat betreft de limieten stelt de beheerverordening op dit moment dat voor alle verplichtingen (verkoop,
aankoop, lening, garantie) die meer dan 100.000 euro maar minder dan 500.000 euro bedragen de
Raadscommissie CMC (Concern Middelen en Control) bepaalt of er een apart raadsbesluit moet worden
genomen of dat het college gemachtigd is om zonder raadsbesluit tot uitgave te komen. Boven de
500.000 euro is altijd een raadsbesluit vereist. Dit geldt ook voor strategische aankopen waarvan de
grondexploitatie nog niet is opengesteld. De Raad heeft hiervoor een aankoopmodel vastgesteld, waarin
de reguliere besluitvormingsprocedure geen belemmering vormt.

Bestuurlijk verantwoordelijk wethouder

Uitgangspunt is dat elk project een bestuurlijk verantwoordelijke wethouder heeft. De bestuurlijk
verantwoordelijke wethouder is niet alleen verantwoordelijk, maar ook bestuurlijk opdrachtgever in de
verschillende fasen. Het opdrachtgeverschap houdt een sturende en op bestuurlijk niveau, coördinerende
functie in. Grote projecten kennen een stuurgroep waarin naast de bestuurlijke opdrachtgever daar waar
nodig de meest betrokken andere wethouders zitting kunnen hebben.

De raad heeft in een aantal fasen een besluitvormingsrol die met name gericht is op het vaststellen van
de kaders van het project ten aanzien van de inhoud, het geld en de Ruimtelijke Ordeningsprocedures.
Zolang een project wordt uitgevoerd binnen de door de raad gestelde kaders is er in principe mandaat
om met het project door te gaan. Indien echter de kaders of randvoorwaarden voor een project
noodzakelijkerwijze worden gewijzigd zal een hernieuwde besluit aan de raad worden voorgelegd. In de
bespreking van de fases wordt dit uiteengezet.

Het uitgangspunt van de bestuurlijk verantwoordelijk wethouder per project laat onverlet dat het college
een collectieve verantwoordelijkheid heeft voor een evenwichtige ontwikkeling van Haarlem. Het
college is daarop als collectief aanspreekbaar. De bestuurlijke verdeling van projecten is ondergeschikt
aan het gezamenlijk behalen van resultaten.

Expliciete bestuurlijke besluitvorming

Binnen de betrokkenheid van de gemeente bij ruimtelijke ontwikkelingen in de stad is een aantal
cruciale besluitvormingsmomenten te onderscheiden. Voor een belangrijk deel zijn deze gekoppeld aan
de gefaseerde manier van werken bij complexe accounts, projecten en programma’s en de aan iedere 
fase verbonden documenten. Ook wordt expliciet en gemotiveerd aandacht gegeven aan (en een besluit
gevraagd over) de te kiezen samenwerkingsvorm, de eventueel noodzakelijke verwervingen, de
openbare aanbesteding en de resultaten van de fiscale toets.

Meerjarenperspectief Grondexploitaties

Een grondexploitatie is de verzameling kosten en baten van aan- en verkopen, ontwikkelkosten en
mogelijke subsidies per ontwikkeling en wordt door de raad geopend. Het meerjarenperspectief
grondexploitaties (MPG) is de jaarlijkse verantwoording van actieve grondexploitaties en de prognose
voor de komende jaren. Het meerjarenperspectief grondexploitaties vormt een verplichte bijlage bij de
jaarrekening en wordt door de Raad integraal vastgesteld. Indachtig de beheerverordening van gemeente
Haarlem wordt een overzicht van alle de te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten
meegenomen hieraan toegevoegd. Voor verwachte toekomstige verliezen moet een voorziening worden
genomen in het lopende boekjaar. Winst mag pas worden genomen als deze daadwerkelijk wordt
gerealiseerd.

Tot 2002 werd het MPG als verplichte bijlage opgenomen in de stukken van de jaarrekening. Vanaf
2002 is het MPG ook los van deze stukken aan college en Raad aangeboden. Vanuit deze afzonderlijke
bespreking is de vraag naar verbetering van sturing op het MPG ontstaan.



Koppeling van het gebruik van het MPG aan de bestaande Planning&Control-cyclus maakt de sturing
op de exploitaties inzichtelijker. Hierdoor ontstaat een driedeling in verantwoording:
1. Verantwoording (per exploitatie en het totaal) van het afgesloten jaar op het jaarrekeningmoment,
2. Het meerjarenperspectief (MPG) per exploitatie en voor het totaal bij de kadernota, en
3. Bestuurlijke besluitvorming per exploitatie voor eerstkomende jaarsnede op begrotingsmoment

Bij de jaarrekening verantwoordt het college de verwerking van de inkomsten en uitgaven van de
exploitaties over het afgelopen jaar in:
De verantwoording van afzonderlijke exploitaties (in geld en prestaties/resultaten)
De verantwoording van het geheel van exploitaties
Het overzicht van lopende risico’s bij alle exploitaties 
Het overzicht van getroffen voorzieningen lopende exploitaties
De effecten op de reserves en een overzicht van de stand reserves

Bij de kadernota biedt het college de prognose per exploitatie en voor het totaal van de exploitaties aan.
Dit is het feitelijk meerjarenperspectief:
Het overzicht gehanteerde parameters
Het meerjarenperspectief afzonderlijke exploitatie (financiële effecten)
Het meerjarenperspectief van het geheel van grondexploitaties (financieel effecten)
De planningen van de projecten met de grondexploitaties
Het meerjarenperspectief producten vanuit de grondexploitaties (aantallen woningbouw, kantoren

bedrijventerrein, maatschappelijke voorzieningen, enz, enz)
Het overzicht lopende en toekomstige risico’s bij alle exploitaties 
De besluitvorming is gericht op het vaststellen van de parameters en de financiële kaders voor de
komende jaren. Daarmee worden geplande kosten en opbrengsten nog niet vrijgegeven voor besteding

Bij de begroting biedt het College aan:
De besluitvorming voor de eerstkomende jaarsnede per exploitatie
De kredietaanvraag per jaarsnede per exploitatie.

Conform bestaande systematiek zal dit overzicht onderdeel uitmaken van de te mandateren kredieten bij
de begroting. Daarbij legt het College aan de Raad voor welke kredieten worden verstrekt en welke
kredieten een separaat Raadsbesluit vragen.

Met het afzonderlijk aanbieden van de verantwoording bij de jaarrekening, het meerjarenperspectief bij
de kadernota en de besluitvorming per exploitatie voor de eerstkomende jaarsnede bij de
begrotingsbehandeling biedt Haarlem een inzichtelijke en verbeterde besluitvorming en sturing rond de
grondexploitaties. (aanscherping bestaand en nieuw beleid)

Projecten en grondexploitaties zijn niet jaargebonden en passen qua besluitvorming niet altijd in het
ritme van de P&C-cyclus. Naast deze gestructureerde procedures kent ieder project/grondexploitatie een
eigen besluitvormingsritme gekoppeld aan het afsluiten en opstarten van fasen (conform de door ons
vastgestelde werkwijze in de richtlijnen Fysieke Projecten).



Tot slot

Grondbeleid is onlosmakelijk verbonden met ruimtelijke ontwikkeling. Grondbeleid beschrijft een
samenstel aan instrumenten, gericht op het ondersteunen en stimuleren van die ontwikkelingen.

De instrumenten van grondbeleid zijn op hun beurt onderdeel van een breder scala ondersteunende en
stimulerende activiteiten en besluiten. Dit betreft niet alleen de inzet van gemeentelijk account- of
projectmanagement, maar ook zaken als het programma van eisen, de vaststelling van de grenzen van
het plangebied en de te maken afspraken over kostenverhaal.

Binnen het grondbeleid hebben we te maken met een kostenkant (waaronder de hoofdstukken
strategische aankopen; voorkeursrecht; onteigening), met beheer (rationeel beheer, strategisch bezit); en
met een opbrengstenkant (grondprijsbeleid).

Wanneer Haarlem een grondpositie inneemt is de grondexploitatie het belangrijkste instrument van
grondbeleid. Als de gemeente geen grondpositie inneemt, is het eerste instrument de contractvorming.
Grondexploitaties, exploitatieovereenkomsten en de financiële beheersing van projecten zijn de centrale
elementen van het Haarlemse grondbeleid.

Het ruimtelijk beleid, waaronder het bieden van duidelijkheid over de door de gemeente gewenste
ontwikkelingen, de behandeling van aanvragen en initiatieven, de organisatie en planning van projecten
en programma’s zorgt samen met het grondbeleid voor een transparante, professionele, maar vooral 
voor een op de klant toegesneden dienstverlening.

De organisatie van het proces zorgt voor expliciete bestuurlijke besluitvorming op geëigende
momenten.



Bijlage 1: Projectmatig werken en de rol van vastgoedbeleid:

Ieder project wordt in een aantal overzichtelijke fasen gesplitst. Bij de start en bij de afsluiting van
iedere fase wordt besluitvorming van de opdrachtgever gevraagd. Ieder project kent een bestuurlijk
opdrachtgever en een projectmanager. De projectmanager is verantwoordelijk voor het proces en de
voorbereiding van de besluitvorming aan het eind van iedere fase. De projectgroep bereidt producten en
besluiten voor. De stuurgroep zorgt voor afstemming tussen het ambtelijk advies en de bestuurlijke
besluitvorming.

De te onderscheiden fasen (en daarbinnen de specifieke taken van grondbeleid) in de verschillende fasen
van een project zijn:

 Initiatieffase (de globale verkenning). Hierin gaat het om de opstelling van de financiële kaders
(grondexploitatie, investeringsplan en eventuele subsidie.)

Definitiefase (de formulering eisen eindresultaat). Hier gaat grondbeleid over de opstelling van de
financiële paragraaf en grondexploitatiebegroting (incl. verwerving, onteigening,ontruiming en een
voorstel voor de dekking van onrendabele uitgaven). In deze fase worden marktpartijen betrokken,
wordt de samenwerkingsovereenkomst (inclusief grondprijsafspraak) opgesteld. Ook zijn
investeringsniveau, opbrengsten, subsidieaanvraag en grondbalans aan de orde.

Ontwerpfase (uitwerking op papier; opstellen voorontwerp bestemmingsplan of uitwerkingsplan en
het voeren van inspraak en overleg.) In deze fase heeft grondbeleid geen eigen taken.

Voorbereidingsfase (waarin de benodigde vergunningen worden aangevraagd en werkwijzen en
procedures in detail worden vastgelegd). Hier ligt het accent op de contractvorming met uitvoerende
partijen, gronduitgifte, verwerving, onteigening, ontruiming, overdracht van openbare ruimte en
tijdelijk beheer. Ook is eventueel een aangepaste (grond)exploitatiebegroting aan de orde. Deze fase
kent een eigen periodieke rapportage over voortgang, loon- en prijsontwikkeling, gewijzigde kosten,
stand budgetten voor uitvoering en planvoorbereiding (en een eventuele aanvullende
kredietaanvraag).

Realisatiefase (in deze fase wordt het product gerealiseerd). Hier gaat grondbeleid over de
financiële planafsluiting, de overdracht van openbare gronden en de declaraties voor uitgevoerd
werk.

Nazorgfase (in deze fase wordt het product geïmplementeerd en in gebruik genomen). In deze fase
wordt bepaald of een stabiele eindsituatie is bereikt.

In initiatief en definitiefase ligt het zwaartepunt bij de gemeente. Externe partijen zijn op basis van
intenties of grondposities betrokken. In de ontwerpfase is er een zeker evenwicht tussen de inbreng van
gemeente en externe partijen. In de voorbereidings- en realisatiefase ligt het zwaartepunt bij de externe
partijen en is de gemeente meer volgend op basis van de gemaakte afspraken. Na de ontwerpfase weet
de opdrachtgever wat hij krijgt en weten voorbereiders wat er gemaakt moet worden. Basis voor de
uitvoering is de realisatieovereenkomst. De hierin opgenomen afspraken zijn leidend voor de verdere
procesgang.



Bijlage 2: Besluitvorming bij ontwikkelingsprojecten

Alle kaderstellende besluiten in een project worden door de raad worden genomen. Kaderstellende
besluiten hebben met name te maken met inhoud, geld en RO-procedures. Alle andere producten die per
fase hiervoor zijn beschreven, worden door B&W vastgesteld en ter kennisgeving gestuurd aan de
betreffende commissie(s). Zij worden geacht binnen de door de raad vastgestelde kaders te blijven.

Iedere belangrijke afwijking van de door de raad vastgestelde kaders wordt in een nieuw specifiek
kaderstellend besluit aan de raad voorgelegd.

Overigens moet bij dit schema wel worden bedacht dat niet alle projecten gelijk zijn en dezelfde
besluitvormingsproducten kennen. Haarlem kent projecten zonder grondexploitatie en ook projecten
waarvoor geen bestemmingsplanprocedure nodig is. Het schema heeft betrekking op standaard
complexe ontwikkelingsprojecten.

Initiatieffase definitiefase ontwerpfase voorbereidings
fase

realisatiefase

Inhoud Projectdocument
Raad na advies

commissie

Programma van
eisen Raad na

advies commissie
Alle overige producten en voortgangsrapportages B&W en t.k. naar de commissie

Geld Financieel
resultaat in

projectopdracht
Raad na advies

commissie

Concept
Grondexploitatie

Grondexploitatie Gronduitgiften en
mogelijke
wijzigingen
grondexploitatie

Alle grondexploitaties worden in het kader van de jaarrekening aan de Raad voorgelegd
Kredieten gaan naar de raad via commissie

RO procedure Voorbereidings-
besluit

bestemmings-
plan en art. 19

procedure gaan
conform de wet

via Raad en
commissie SO

Bouwvergunning
en gaan via B&W

Terugkoppeling naar raad bij afwijken
van kaders



Bijlage 3: Toelichting investeringsplan

Het Investeringsplan biedt een overzicht van alle investeringen die de gemeente Haarlem voornemens is
te doen. Een investering is een ‘aanschaf’ van een kapitaalgoed (pc of brug), waarvan de dekking van de
kosten later plaatsvindt en dus gerekend wordt met kapitaalslasten (rente en aflossing). Het
Investeringsplan is concernbreed en bestrijkt alle investeringen die gedekt worden door de algemene
middelen en door subsidies (waaronder dus MSV, ISV-1 en ISV-2). Momenteel wordt gewerkt aan het
integreren van de grondexploitaties van de afdeling Vastgoed in het Investeringsplan. Het
Investeringsplan is bedoeld om concernbreed de ‘financiële gezondheid’ van de gemeente Haarlem te 
bewaken.

Hoofdstuk 1 telt alle projecten die voorzien zijn van een per Raadsbesluit geopende grondexploitatie,
welke aangeduid worden als de ‘levende complexen’. Daarnaast is er ook een deel verspreid grondbezit 
in Hoofdstuk 1 ondergebracht. In Hoofdstuk 1 is tevens als separate administratieve eenheid de
Waarderpolder ondergebracht. In een grondexploitatie worden alle kosten en opbrengsten geraamd
vanaf het begin tot en met het einde van een project. Het positieve of negatieve resultaat van de som van
opbrengsten en kosten over de volledige looptijd van een project wordt, met verrekening van rentelasten
en -baten, uitgedrukt in Contante Waarde (b.v. in het MPG per 1 januari 2005 in Euro’s met de waarde 
van die datum). Alle kosten die worden gemaakt en opbrengsten die worden gegenereerd, worden met
de grondexploitatie verrekend.

De reserve Grondexploitaties wordt gevoed door grondexploitaties met een positief resultaat na
liquidatie van de betreffende grondexploitatie. Het is niet toegestaan een verwacht positief resultaat van
een grondexploitatie ten gunste te brengen van de reserve Grondexploitaties. Een verwacht tekort op een
grondexploitatie moet verplicht ten laste worden gebracht van de reserve Grondexploitaties. Dit
betekent dat een voorziening wordt getroffen (een bedrag ‘opzij wordt gezet’) om het verwachte tekort 
na liquidatie van de betreffende grondexploitatie af te kunnen dekken.

In Hoofdstuk 2 zijn de stadsvernieuwingsprojecten administratief ondergebracht. Deze projecten zijn
per definitie sluitend, omdat eventuele tekorten worden afgedekt uit de door Rijkssubsidies gevoede
fondsen MSV (Meerjarenprogramma StadsVernieuwing) incl. ISV-1 en ISV-2 (Investeringsbudget
Stedelijke Vernieuwing). Eventuele overschotten vloeien terug naar de genoemde fondsen en worden
gebruikt om andere projecten te starten na verevening met tegenvallers in andere grondexploitaties.

In Hoofdstuk 3 is het ‘permanent’ bezit administratief ondergebracht. Het betreft hier honderden panden 
en (verhuurde) eenheden die in bezit zijn bij de gemeente. De optelsom van boekwaarde, beheerskosten
en huurinkomsten geeft een resultaat dat sluitend moet zijn. Eventuele overschotten en tekorten worden
jaarlijks verrekend met de algemene middelen. Inkomsten uit verkoop van dit bezit voeden het fonds
‘Reserve boven Boekwaarde’. Het fonds wordt ook aangewend voor groot onderhoud van het resterend 
‘permanent’ bezit. 

In Hoofdstuk 4 zijn de (ongeveer 400) erfpachten administratief ondergebracht. Het resultaat van kosten
en opbrengsten van erfpachten levert in principe een overschot op. Met dit positieve resultaat wordt het
fonds ‘reserve erfpachten’ gevoed. Ook de inkomsten uit verkoop van erfpachtrechten worden ten 
gunste gebracht van het fonds ‘reserve erfpachten’. Het fonds ‘reserve erfpachten’ is gemaximeerd. De
hoogte van de maximale reserve wordt bepaald op basis van de waarde van de lopende erfpachten.
Momenteel bedraagt de maximale reserve ongeveer€ 300.000,-. Indien de reserve hoger is dan€ 
300.000,- komt de extra ruimte ten goede aan de reserve Grondexploitaties. Er ligt een bestuurlijk
opdracht voor een structurele bezuinigingstaakstelling van 150.000,- per jaar vanaf 2005 door verkoop
van erfpachtrechten.



Bijlage 4: Overige zaken

Fiscale aspecten

Omzetbelasting en BTW

In het kader van grondexploitaties (het vervaardigen en leveren van bouwrijpe grond) treedt de
gemeente op als ondernemer in de zin van de wet Omzetbelasting en dus als leverancier van BTW-
belaste prestaties. Dit betekent dat de gemeente recht heeft op vooraftrek van in rekening gebrachte
BTW maar over de verkoopsommen van verkochte percelen grond BTW moet afdragen aan de fiscus.
Daarnaast is (sinds 2003) sprake van een samenloop van reguliere BTW en compensabele BTW in het
kader van het BTW-Compensatiefonds, met name bij bovenwijkse voorzieningen. Omtrent de
toepassing bestaan wettelijke voorschriften en afspraken tussen de gemeente en de belastingdienst.

Bij vastgoedexploitaties is de verhuur van gebouwen en panden volgens de wet vrijgesteld van
omzetbelasting en derhalve niet belast met BTW. Partijen (huurder/verhuurder) kunnen echter opteren
voor een wel BTW-belaste verhuur. In dat geval kan de gemeente als verhuurder de BTW op de
productiekosten (nieuwbouw, onderhoud etc.) in aftrek brengen. De huurprijs wordt verhoogd met
BTW. Voor de huurder is de door de gemeente doorberekende BTW uit hoofde van tenminste 90%
BTW-belaste prestaties in aftrek te brengen en derhalve een neutrale kostenpost. BTW-belaste verhuur
wordt incidenteel en bij afzonderlijk besluit toegepast.

Overdrachtsbelasting

De gemeente is vrijgesteld van doorberekening van het geldende tarief van 6% bij de verwerving van
onroerende goederen (gebouwen). Bij samenwerkingsovereenkomsten (projectovereenkomsten) tussen
gemeente en marktpartijen wordt in het algemeen voorzien in een voor partijen meest gunstige
toepassing van de fiscale wetgeving. Dit om samenloop van omzetbelasting en overdrachtsbelasting of
een onnodige verzwaring van de belastingdruk te voorkomen. Op basis van adviezen van fiscale
adviseurs (al dan niet voor gemene rekening) wordt dit vastgelegd, uiterlijk bij het afsluiten van
realisatieovereenkomsten of bij de aan de raad voor te leggen uitvoeringsbesluiten.

Haarlem heeft voor de toepassing van omzet- en overdrachtsbelasting een intersectorale werkgroep
ingesteld die uitvoeringsvoorstellen toetst op de juiste toepassing.

(bestaand beleid, nieuw ten opzichte van 1998)

Op de naleving van zowel de toepassing van de reguliere BTW-wetgeving als die in het kader van het
BTW-Compensatiefonds wordt periodiek controle (5-jaarstermijn) uitgeoefend.

Staatsteun

De controle op overheidssteun aan ondernemingen is een van de belangrijkste onderdelen van het
mededingingsbeleid binnen de Europese Gemeenschap. Het doel is gelijke concurrentievoorwaarden
voor alle ondernemingen op de gemeenschappelijke markt. Maatregelen die concurrentievervalsend
uitpakken door onterecht voordelen te scheppen zijn niet toegestaan. Alle lidstaten zijn verplicht om
voorgenomen steunmaatregelen ter goedkeuring aan te melden. De Europese Commissie is bevoegd
wetgeving uit te vaardigen waaronder bepaalde steunmaatregelen toch kunnen worden uitgevoerd.

Veel financiële transacties van de gemeente met ondernemingen kunnen verboden staatssteun vormen.
Voorbeelden zijn: grondverkoop onder de marktprijs, reddingssteun aan een (voetbal)club of het
meegeven van een ‘bruidsschat’ bij de privatisering van een zwembad. Iedere benadeelde concurrent, 
oppositiepartij, journalist of ontevreden burger kan klachten over (vermeende) staatssteun bij de
Europese Commissie indienen. De Commissie kan altijd zelf een onderzoek instellen op basis van
bijvoorbeeld berichten in de media. Ook moet de accountant met ingang van 2004 een zogeheten
rechtmatigheidcontrole toepassen en beoordelen of de Europese regelgeving in het algemeen en de
staatssteunregels in het bijzonder zijn toegepast.



Het begrip steun dient breed te worden opgevat. Een steunmaatregel kan direct maar ook indirect zijn.
Ook garanties, niet marktconforme voorwaarden; lastenverlichting voor specifieke bedrijven (of
gemeentelijke diensten, sportinstellingen, musea en orkesten); het uitvoeren van werkzaamheden door
de overheid (waarvan het directe openbare belang discutabel is) kunnen als staatssteun worden
aangemerkt. Vorm, reden en doel van de toegekende steun zijn niet van belang; alleen de uitwerking op
de concurrentie telt.

Aan het verlenen van niet aangemelde of met de gemeenschappelijke markt onverenigbare steun kleven
verschillende financiële en juridische risico’s. Bij iedere klacht is de Commissie verplicht een 
onderzoek in te stellen. Als gevolg daarvan kan de overheid genoodzaakt zijn de steun op te schorten.
Elke ontvanger van onrechtmatig toegekende steun moet er rekening mee houden dat het bedrag
wellicht terugbetaald moet worden.

Overigens is niet alle steun staatssteun in de zin van artikel 87 lid 1 EG. Voorbeelden zijn: geringe steun
(de minimis-regel); transacties met grond en gebouwen (als verkoop plaatsvindt via een open en
onvoorwaardelijke biedprocedure die voldoende openbaar is gemaakt en waarbij het hoogste of enige
bod geldt); sommige individuele overheidsgaranties; en door de overheid betaalde compensatie van de
kosten die een onderneming maakt voor de uitvoering van een publieke dienst (mits voldaan wordt aan
strenge voorwaarden.)

De verjaringstermijn voor staatssteun bedraagt 10 jaar en de termijn wordt in principe gestuit door
iedere handeling van de Commissie. Niet aangemelde staatssteun is en blijft onrechtmatig. Steun
verleend tot aan het moment van de goedkeuring kan teruggevorderd worden. Voor de overheid geldt
hier een zogeheten vergewis-verplichting (de overheid moet zich ervan vergewissen dat eventuele
staatssteun overeenkomstig de Europese regelgeving verstrekt wordt.)

Haarlem vergroot het benodigde bewustzijn over het onderwerp staatssteun en kent een zogenoemde
staatssteuntoets als vast onderdeel van het beleidsproces. Haarlem past werkprocessen aan en stelt een
AO staatssteun op (in samenhang met de AO voor Europese aanbestedingen.) Haarlem heeft een
coördinatiepunt voor meldingen omtrent staatssteun ingericht.

(bestaand beleid, nieuw ten opzichte van 1998)

Aanbesteding

Aanbestedingen vinden openbaar of onderhands plaats. Beide vormen kennen variaties, bijv. met of
zonder voorafgaande selectie. Aanbestedingsbeleid is een complex en vooral technisch en juridisch
verhaal. Achter het begrip schuilt een veelheid aan regelgeving en risico’s. Belangrijke punten zijn 
transparantie, objectiviteit en non-discriminatie. Enkelvoudige uitnodiging (‘gunnen uit de hand’) met 
slechts één gegadigde is geen vorm van aanbesteden. Op het gebied van aanbesteding bestaat
regelgeving op Europees niveau. Voor de rijksoverheid geldt een nieuw Aanbestedings Reglement
Werken (ARW), waarin de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie bouwfraude zijn
verwerkt. Dit ARW vormt de opmaat voor een nieuwe Aanbestedingswet, die ook op de lagere
overheden van toepassing zal zijn. Het proces van aanbesteding vereist deskundigheid en
zorgvuldigheid.

Bij het aanbesteden van werken gaat het allereerst om een degelijk bestek met reële eisen aan de
uitvoering en het eindproduct. In de tweede plaats komen de laagste kosten of het economisch
voordeligste resultaat bij oplevering. En voorkomen moet worden dat het financieel voordeel bij de
aanbesteding teniet wordt gedaan door de kosten van meerwerk tijdens de uitvoering. In de nieuwe
regelgeving gaat het ook om maatschappelijke eisen aan aannemers, de integriteit van ambtenaren en
bestuurders en om duurzaamheidcriteria. Aannemers (onderaannemers) en leveranciers die in opdracht
van de gemeente werken moeten worden gecontroleerd op wettelijke registratie en reguliere betaling
van sociale premies en belastingen. Aannemers die minder dan drie jaar geleden veroordeeld zijn voor
een integriteitschending worden van opdrachten uitgesloten.



Als gunningcriterium geldt (bij standaardwerken) de laagste prijs. Omdat aannemers veel hebben
geïnvesteerd in kennisontwikkeling, en omdat werken behoefte hebben aan innovatie (kwaliteit,
werkruimte, wegverkeer, uitvoeringstechniek, schaderisico, doorlooptijden enzovoort) geldt bij
innovatief aanbesteden het criterium van economisch meest voordelige aanbieding. Naast de gescheiden
aanbesteding (waarbij de opdrachtgever het bestek maakt en aannemers inschrijven met de laagste prijs
als inzet) komen tegenwoordig ook nieuwe vormen voor zoals bouwteams, design & construct en turn
key.

Een voorkeur voor regionale aannemers is, gelet de beginselen van objectiviteit, transparantie en non-
discriminatie, niet mogelijk. Regionale aannemers hebben genoeg voordeel; een kostenvoordeel omdat
ze dichtbij het werk zijn gevestigd en een inschattingsvoordeel wat betreft uitvoeringsrisico’s omdat ze 
de plaatselijke situatie beter kennen.

Openbaar aanbesteden van werken is het uitgangspunt voor de gemeente Haarlem. Toch kan onderhands
en enkelvoudig aanbesteden in bepaalde gevallen wenselijk zijn. Bijvoorbeeld in verband met innovatie,
beheersing van de uitvoering of een snelle start, doorlooptijd en het beperken van overlast tijdens de
uitvoering. Haarlem heeft een vastgesteld aanbestedingsbeleid. Voor nadere informatie wordt daarnaar
verwezen.

Haarlem heeft een vastgesteld aanbestedingsbeleid. Haarlem kiest voor het openbaar aanbesteden van
werken, tenzij nadrukkelijk gemotiveerd (door het bestuur) expliciet anders wordt beslist.



Bijlage 5: Korte begrippenlijst

Grondbeleid:
Gemeentelijk beleid over de beschikkingsbevoegdheid van grond, gericht op het voeren van stedelijk
ruimtelijk beleid.

Grondprijsbeleid:
Onderdeel en instrument van grondbeleid. De grondprijs is de prijs waarvoor grond uiteindelijk wordt
verkocht.

Grondexploitatie:
De opstelling van de (geraamde) kosten en de (geraamde) opbrengsten van gronden en panden.

Kostprijs grond:
Alle onvermijdbare kosten die verband houden met de productie van bouwgrond (boekwaarden,
aanschafprijs, schadeloosstellingen, kosten tijdelijk beheer, bijkomende kosten, sloopkosten, kosten
milieuvoorzieningen, bodemsanering, grondwaterbehandeling, kosten infrastructuur, kosten bouw- en
woonrijp maken, rentekosten, kosten planvoorbereiding en begeleiding.

Kostprijs panden:
De aanschafprijs plus de kosten van verbeteringen. Op de kostprijs wordt in verband met veroudering
afgeschreven. Zo ontstaat de boekwaarde.

Marktconforme prijs:
De prijs van de grond of een pand waarvoor afnemers bereid zijn te kopen of te huren.
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Aan de Raad van de gemeente Haarlem

Deze nota Grondbeleid Haarlem 2006 is bij de evaluatie van de nota “Grondbeleid in Samenhang” 
(Haarlem, 1998) toegezegd. De nu voorliggende nota Grondbeleid verkent nieuwe ontwikkelingen,
vervangt de nota uit 1998 en moet vooral leiden tot meer transparantie van en consensus over de rol en
de instrumenten van grondbeleid. De actuele financiële positie van gemeente Haarlem speelt hierin een
belangrijke rol en is mede bepalend voor de wijze waarop het beleid is aangescherpt. Tegelijk passen de
kenmerken van het beleid bij de ontwikkeling die de benadering van vastgoed het afgelopen jaar heeft
doorgemaakt: het is zakelijk, professioneel en transparant. Tenslotte geeft ook de financiële
beheerverordening van gemeente Haarlem aan dat het college en de raad (met enige regelmaat) een
(bijgestelde) nota grondbeleid dient voor te leggen, waarin wordt ingegaan op de actualiteit en op
mogelijk gewenste beleidswijzigingen. Met deze nota wordt hieraan voldaan.

Het nu beschreven beleid onderscheidt zich van het grondbeleid uit 1998 door een aantal duidelijke en
strakkere keuzen. Ook is daarbij voor zover van toepassing aangegeven of het gaat om nieuw beleid, of
een aanscherping van bestaand beleid. Een van de besluitpunten die expliciet aan uw raad wordt
voorgelegd is de delegatie aan het college van burgemeester en wethouders van de bevoegdheid om
jaarlijks via indexering de grondprijzen aan te passen.

Het advies van de raadscommissie SO ligt voor u ter inzage.

Gelet op het bovenstaande stellen wij u voor volgens bijgaand concept te besluiten.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,
drs. W.J. Sleddering mr. J.J.H. Pop



De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders,

Besluit

1. in te stemmen met de nota Grondbeleid Haarlem 2006 en de daarin beschreven aanscherping van
het in Haarlem te voeren ondersteunend en stimulerend grondbeleid;

2. in te stemmen met de delegatie van de bevoegdheid aan het college om de grondprijzen via
indexering jaarlijks aan te passen, met kennisgeving aan de raadscommissie SO.

Gedaan in de vergadering van …..

De griffier De voorzitter


