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Inleiding
Het gemeentelijk grondbeleid staat volop in de belangstelling. Tot voor kort konden gemeenten door
het voeren van een actief grondbeleid aantrekkelijke winsten realiseren. Gemeenten die een actief
grondbeleid hebben gevoerd, kunnen momenteel echter geen winsten meer in hun boeken schrijven,
maar worden geconfronteerd met omvangrijke financiële risico’s en verliezen. Als een ruimtelijk plan
als gevolg van de crisis niet doorgaat of vertraagt, kan een gemeente blijven zitten met dure grond en
een renteverlies lijden. Gemeenten dienen in deze moeilijke economische tijden hun verlies te nemen,
zij moeten afwaarderen en voorzieningen treffen.
De rekenkamercommissie heeft daarom een onderzoek uitgevoerd naar grondexploitaties in Haarlem.
De wens hiertoe is dus onder meer gevoed vanuit de sombere berichten vanuit andere gemeenten waar
grote financiële risico’s en omvangrijke tekorten zijn gemeld, met alle gevolgen van dien.

Doel en opzet van het onderzoek
De rekenkamercommissie heeft de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
In hoeverre kan de gemeenteraad haar rol adequaat vervullen ten aanzien van de beheersing van
risico’s die samenhangen met grondexploitaties?
De rekenkamercommissie heeft de onderzoeksvraag opgesplitst in drie subvragen:
1.
In welke mate is de kaderstelling door de gemeenteraad voldoende helder en richtinggevend
voor de uitvoeringspraktijk van het beleid omtrent grondexploitaties?
2.
In hoeverre is de informatievoorziening zodanig ingericht dat de kaderstellende en
controlerende rol van de gemeenteraad wordt ondersteund?
3.
In welke mate hebben het college van b en w en de gemeenteraad voldoende zicht op de risico’s
die samenhangen met de grondexploitaties?

Leeswijzer
Begonnen wordt met een uiteenzetting over de contouren van het grondbeleid. Vervolgens komen de
rollen aan bod die gemeenteraad en college vervullen bij het grondbeleid. Een van deze rollen van de
gemeenteraad is het stellen van kaders voor het grondbeleid. In de conclusies wordt allereerst
ingezoomd op de hoofdvraag: in hoeverre kan de gemeenteraad haar rol adequaat vervullen ten
aanzien van de beheersing van risico’s die samenhangen met grondexploitaties? Vervolgens komt het
antwoord op de vraag aan de orde, of de kaderstelling door de gemeenteraad voldoende helder en
richtinggevend is voor de uitvoeringspraktijk. In de daarop volgende paragraaf komt de tweede
subvraag aan de orde, waarbij de informatievoorziening centraal staat. In hoeverre ondersteunt de
informatievoorziening vanuit het college de gemeenteraad in haar kaderstellende en controlerende rol?
Ten slotte verschuift de focus naar de risico’s die kleven aan het grondbeleid. Heeft de gemeenteraad
voldoende zicht op de risico’s die samenhangen met de grondexploitaties? Deze bestuurlijke nota
wordt afgesloten met de aanbevelingen van de rekenkamercommissie.

Wat is grondbeleid?
Veel gemeentelijke activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werkgelegenheid en recreatie
hebben consequenties voor het grondgebruik in de gemeente. Soms betekent dit dat het bestaande
grondgebruik veranderd moet worden. Met het grondbeleid probeert de gemeente die veranderingen in
het grondgebruik te sturen. Grondbeleid is geen doel op zich, maar staat dus ten dienste van het
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realiseren van andere, achterliggende gemeentelijke doelstellingen. Het grondbeleid is met andere
woorden een hulpmiddel om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling tot stand te brengen.
De doelstellingen van het grondbeleid zoals deze opgenomen zijn in de Nota grondbeleid 2006 van de
gemeente Haarlem zijn:
•
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
een doel op zich.
Aan grondbeleid kleven risico’s. Hoe groot deze risico’s zijn, hangt onder meer af van de
instrumenten die de gemeente inzet en de vraag in hoeverre er commerciële activiteiten ondernomen
worden. Een laag risicoprofiel is bijvoorbeeld mogelijk als de gemeente een regierol op zich neemt en
hierbij primair publiekrechtelijke instrumenten hanteert, zoals het instrument van het
bestemmingsplan. De gemeente faciliteert dan vooral de commerciële activiteiten van marktpartijen,
waarbij deze marktpartijen ook de risico’s dragen. De marktpartijen dragen het verlies of incasseren de
winst. De gemeente kan er ook voor kiezen om zelf risico’s te dragen, door bijvoorbeeld grond in
eigendom te verwerven en te ontwikkelen. In het laatste geval ontstaan er risico’s als er bijvoorbeeld
geen kopers gevonden worden voor de uit te geven kavels.
De gemeente Haarlem wil in ruimtelijke ontwikkelingen voornamelijk de regisseur zijn, zonder zelf op
voorhand een actieve rol te claimen in de productie (c.q. het ontwikkelen) van vastgoed.

Rollen gemeenteraad en college van b en w
Voor het grondbeleid gelden dezelfde staatsrechtelijke en bestuurlijke verhoudingen als voor andere
beleidsterreinen. Deze verhoudingen vloeien voort uit het dualisme. De gemeenteraad stelt de kaders
van het grondbeleid vast en het college wordt geacht binnen deze kaders het grondbeleid uit te voeren.
Ten slotte controleert de gemeenteraad in hoeverre de uitvoering daadwerkelijk binnen de gestelde
kaders heeft plaatsgevonden.
Figuur 1.1: Rollen gemeenteraad en college van b en w
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In de Nota Grondbeleid worden de fundamenten van het grondbeleid vastgesteld. In deze nota staat
bijvoorbeeld beschreven welke rol de gemeente wil spelen en welk risicoprofiel daarbij past. De laatst
vastgestelde Nota Grondbeleid stamt uit 2006, maar momenteel is een nieuwe nota in voorbereiding.
De programmabegroting is ook voor het grondbeleid een belangrijk document. De
programmabegroting moet in ieder geval bevatten:
•
een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de
programma's, die zijn opgenomen in de begroting;
•
een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
•
een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
•
een onderbouwing van de geraamde winstneming;
•
de beleidsuitgangspunten over de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de
grondzaken.
Deze eisen aan de begroting vloeien voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten (BBV). Een specifiekere uitwerking is vastgelegd in de Haarlemse Beheerverordening
Grond- en Gebouw Exploitaties ( BGGE, BIS 2006 245744). Deze laatste verordening zal (net als de
Nota Grondbeleid) binnenkort geactualiseerd worden.

Grondexploitatie en kaderstelling
Een andere manier voor de gemeenteraad om kaders te stellen maar dan voor een concreet project, is
het vaststellen van een grondexploitatie (GREX). Een grondexploitatie is een begroting voor een
concreet project, waarin de beleidsuitgangspunten zijn opgenomen. Per project wordt een
grondexploitatie opgesteld bij wijze van financiële verkenning. Hierin wordt een inschatting gemaakt
van de opbrengsten en kosten van het project, bestaande uit de kostenposten en
opbrengstencategorieën die opgenomen zijn in de onderstaande figuur.
Figuur 1.2: Kosten en opbrengsten van de grondexploitatie
Kosten
Opbrengsten
Grondverwerving
Sanering en sloop
Bouwrijp maken
Woonrijp maken
Kapitaalslasten
Bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen
Uitvoeringskosten
Kosten tijdelijk beheer

Gronduitgifte
Exploitatiebijdragen
Subsidies
Inkomsten van tijdelijke verhuur

De gemeenteraad stelt de grondexploitatie vast als bindend budget. Daarna wordt deze ten minste
jaarlijks geactualiseerd en door middel van de begroting opnieuw vastgesteld. Een grondexploitatie in
Haarlem wordt geopend, indien deze minimaal kostendekkend is. Een eventueel te verwachten
negatief exploitatieresultaat moet bij de opening afgedekt worden, door een even hoge voorziening
voor toekomstige verliezen op te nemen, die gevoed wordt uit de Reserve grondexploitaties. Bij het
opmaken van de jaarrekening wordt beoordeeld of de getroffen voorziening op peil is of moet worden
verhoogd in verband met verwachte economische - en/of marktontwikkelingen. Het omgekeerde is
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ook mogelijk. Als de prognose van het eindresultaat gunstiger uitvalt, wordt de voorziening verlaagd
op basis van een (aantoonbare) verbeterde prognose van het eindresultaat. De externe accountant toetst
de plausibiliteit van de ramingen.
Een voorzienbaar verlies wordt direct genomen, terwijl winst in principe alleen bij beëindiging
(liquidatie) van een grondexploitatie mag worden genomen. Tussentijds mag alleen winst worden
genomen, indien aangetoond kan worden (op basis van gesloten overeenkomsten), dat de toekomstige
inkomsten de uitgaven overstijgen.

Uitvoering door het College
Het college gaat vervolgens aan de slag met de uitvoering van het grondbeleid, binnen de kaders die
aangegeven zijn in de Nota Grondbeleid en de grondexploitaties. Het meerjarenperspectief
grondexploitaties (MPG) is de jaarlijkse verantwoording door het College, over actieve
grondexploitaties en de prognose voor de komende jaren. In overeenstemming met de
beheerverordening van gemeente Haarlem, wordt een overzicht van alle te ontwikkelen en in
ontwikkeling genomen projecten opgenomen in het MPG. Het MPG is een bijlage bij de Kadernota. In
de Kadernota zelf worden de uitgangspunten voor kosten- en opbrengstenstijgingen en de rekenrente
expliciet ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Eerder worden deze al aan de
commissie Bestuur voorgelegd met de Uitgangspuntenbrief voor de begroting. Deze uitgangspunten
worden gebruikt voor het doorrekenen van grondexploitaties. Andere uitgangspunten leiden tot
andere uitkomsten. Bijvoorbeeld als de verkoopprijs met een paar procent zal dalen, dan kan het
verwachte resultaat van de grondexploitatie enkele miljoenen euro’s lager uitvallen. Met het
uitbrengen van het MPG beoogt het college een accuraat en actueel inzicht te bieden in het totaal van
alle grondexploitaties.

Controle
In de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad of zij bij de uitvoering van
het grondbeleid binnen de vastgestelde beleidskaders is gebleven. Op basis van deze stukken kan de
gemeenteraad de uitvoering van het grondbeleid controleren. Ook in het jaarverslag (net als in de
begroting) wordt altijd een verplichte paragraaf over het grond- en vastgoedbeleid opgenomen. In de
jaarrekening biedt het College inzicht in de gerealiseerde kosten en opbrengsten van de
grondexploitaties en de gevolgen hiervan voor de reserves en de voorzieningen. Daarnaast geeft de
jaarrekening inzicht in de eventuele afwijkingen in het inhoudelijke programma en in de tijdsplanning,
ten opzichte van de vastgestelde uitgangspunten door de gemeenteraad. Ten slotte legt het College
tussentijds verantwoording af over de afwijkingen in de bestuursrapportages en bij afzonderlijke
raadsbesluiten (bijvoorbeeld voor wat betreft bestemmingsplannen en kredietbesluiten).
Ten slotte bevat de richtlijnen fysieke projecten spelregels voor het projectmatig werken in Haarlem.
Volgens deze richtlijnen verloopt een project in zes fasen. Deze zijn samengevat in figuur 1.3
(exclusief de ‘nazorgfase’) met de bijbehorende beslisdocumenten en activiteiten per fase.
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Figuur 1.3: Spelregels fysieke projecten
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Conclusies
Algemene conclusie
Op basis van de antwoorden op de subvragen, komt de rekenkamercommissie op de centrale
onderzoeksvraag
In hoeverre kan de gemeenteraad haar rol adequaat vervullen ten aanzien van de beheersing van
risico’s, die samenhangen met grondexploitaties?
tot de volgende conclusie.
Het college voert een prudent grondbeleid, desondanks zijn er significante (financiële) risico’s die
voortvloeien uit de grondexploitaties. De gemeenteraad kan momenteel haar rol niet adequaat
vervullen bij de beheersing van deze risico’s.
Toelichting op de eindconclusie
•
Voor adequate beheersing door de gemeenteraad is het allereerst noodzakelijk dat er inzicht
bestaat in de kwantitatieve omvang van de risico’s die voortvloeien uit de grondexploitaties.
Deze risico’s zouden rechtstreeks afgeleid moeten worden uit de projecten. Dit is nu niet het
geval. In het MPG worden wel kwalitatieve beschouwingen gewijd aan de risico’s die verband
houden met de grondexploitaties, maar deze worden niet in cijfers gevat. Om de gemeenteraad
in staat te stellen om de omvang van de risico’s te beoordelen is het echter noodzakelijk dat
deze gekwantificeerd worden.
•
Beheersing vereist dat er expliciete beheersmaatregelen gekoppeld worden aan deze risico’s. In
de huidige situatie wordt de gemeenteraad niet in de gelegenheid gesteld om een oordeel te
geven over de maatregelen die getroffen moeten worden, als een risico intreedt.
•
Het is ook van belang dat de in kaart gebrachte en gekwantificeerde risico’s vervolgens
gekoppeld worden aan de noodzakelijke omvang van de reserve grondexploitaties. Indien de
gemeente Haarlem echter (een deel) van de verliezen uit grondexploitaties ten laste van de
algemene reserve wil brengen, dan is het wenselijk dat dit beleid ook geëxpliciteerd wordt. De
gemeenteraad heeft (mede op basis van het aan haar toekomende budgetrecht) tevens een
kaderstellende rol bij het bepalen van de noodzakelijke omvang van de reserves. Doordat er
geen uitgekristalliseerd beleid is over de gewenste omvang van de reserves noch over de
reserves ten laste waarvan de verliezen uit de grondexploitaties gebracht moeten worden, is het
budgetrecht van de gemeenteraad in het geding.
•
De gemeenteraad kan meer kritisch naar het eigen functioneren kijken en vooral naar de wijze
waarop de kaderstellende rol wordt ingevuld. Indien gronden in exploitatie genomen worden,
moet er altijd een grondexploitatie door de gemeenteraad worden geopend. In Haarlem wijkt de
praktijk soms af van de theorie. Bij wijze van voorbeeld wordt verwezen naar het project
Schoterbrug – Land in Zicht (zie voor meer informatie hetgeen in deze bestuurlijke nota
opgemerkt is bij de deelconclusie over de kaderstelling). Doordat er geen grondexploitatie voor
dit project is geopend, heeft de gemeenteraad geen heldere financiële kaders vooraf kunnen
aangeven en ook geen uitspraken kunnen doen over de wijze waarop het tekort afgedekt moest
worden. Hierdoor is ook de controlerende taak in het geding gekomen.
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•

•

Voorts kan de gemeenteraad de ontwikkeling van projecten en het financiële resultaat in de tijd
slechts moeizaam volgen. De administratie van de projecten is onvoldoende transparant en
uniform. Transparantie vereist ondermeer een heldere toerekening van de kosten van
bovenwijkse voorzieningen aan projecten. Dat laatste is niet het geval in Haarlem. Bovendien
kennen de grondexploitatiedossiers geen uniforme opbouw en indeling.
Ten slotte constateert de rekenkamercommissie dat Haarlem veelvuldig zogeheten
verzamelexploitaties toepast. Verzamelexploitaties zouden volgens de Nota grondbeleid uit
2006 een uitzondering moeten zijn, maar in de Haarlemse praktijk zijn verzamelexploitaties
eerder regel dan uitzondering. Door het verevenen van resultaten tussen deelprojecten leiden
verzamelexploitaties tot een verminderd inzicht van de gemeenteraad in de financiële stand van
zaken. Bovendien worden verzamelexploitaties ook gebruikt voor de toerekening van de eerder
genoemde bovenwijkse voorzieningen, maar eveneens voor het creëren van impliciete reserves.
Verzamelexploitaties zijn hierdoor tot complexe financiële overzichten verworden, die het
inzicht van de gemeenteraad eerder belemmeren dan vergroten.

Deelconclusies
Na de algemene conclusie komen we nu toe aan de deelconclusies. Onderstaande de deelconclusies
waarop de algemene conclusie is gebaseerd:

Deelconclusie Kaderstelling
De eerste deelconclusie heeft betrekking op de kaderstellende rol van de gemeenteraad en de
beantwoording van deelvraag:
In welke mate is de kaderstelling door de gemeenteraad voldoende helder en richtinggevend voor de
uitvoeringspraktijk van het beleid omtrent grondexploitaties?
Een eerste manier om deze vraag te beantwoorden is om te bezien of alle (door de gemeenteraad
vastgestelde) documenten voor handen zijn, voor het voeren van een efficiënt en effectief grondbeleid.
In dit opzicht doet de gemeente Haarlem het goed, met een enkele uitzonderingen. Allereerst merkt de
Rekenkamercommissie op dat de Nota grondbeleid uit 2006 stamt en gedateerd is. Het College heeft
echter reeds een nieuwe Nota Grondbeleid in voorbereiding.
Voorts ontbreekt er een nota bovenwijkse voorzieningen. Een bovenwijkse voorziening is een
voorziening die (zoals de naam al aangeeft) niet alleen nut heeft voor één project of wijk, maar voor
meerdere projecten of wijken. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan brug die van belang is voor de
ontsluiting van meerdere wijken. De kosten van een bovenwijkse voorziening moeten toegerekend
worden aan meerdere projecten, op basis van heldere normen. Bij de toerekening moet voldaan
worden aan drie criteria: profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit.
•
Profijt: de locatie moet nut ondervinden van de te treffen voorzieningen.
•
Toerekenbaarheid: er moet een causaal verband bestaan tussen de gebiedsontwikkeling en de
kosten van de voorziening. De voorzieningen zouden niet aan de orde zijn zonder dat plan.
•
Proportionaliteit: indien meerdere gebieden profijt hebben van een voorziening moet deze naar
evenredigheid (neergelegd in expliciet gemaakte verdeelmaatstaven) worden verdeeld. De
gemeente moet hierbij ook transparant zijn over de verdeelmaatstaven.
Voorts wordt in de Wet ruimtelijke ordening bepaald dat de kosten van bovenwijkse voorzieningen
niet automatisch volledig mogen worden toegerekend aan nieuwe ruimtelijke projecten. Bovenwijkse
Rekenkamercommissie Haarlem
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voorzieningen zijn namelijk niet alleen noodzakelijk als gevolg van nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen, maar ook door autonome groei ontstaat de behoefte aan nieuwe, gewijzigde grote
infrastructurele voorzieningen. De Wet ruimtelijke ordening bepaalt expliciet dat de kosten die toe te
rekenen zijn aan autonome groei, niet op projecten mogen worden verhaald. Deze zullen op een andere
wijze gefinancierd moeten worden. Door de diffuse wijze van toerekenen in de gemeente Haarlem van
kosten van bovenwijkse voorzieningen, kan dit onderscheid tussen projectgerelateerde kosten en
kosten die voortvloeien uit autonome groei, niet helder worden gemaakt.
Daar komt bij dat het verplichte kostenverhaal een van de uitgangspunten van zowel de Wet
ruimtelijke ordening als de Grondexploitatiewet is. Een gemeente moet de kosten verhalen op
diegenen die profiteren van een voorziening en mag daar niet van afzien. Ook bevat de
Grondexploitatiewet bepalingen over de mogelijkheid van het verhalen van bovenwijkse kosten. Door
de onduidelijkheid rond de toerekening van kosten van bovenwijkse voorzieningen in Haarlem, zal het
verhaal op private partijen moeilijk zo niet onmogelijk zijn.
Eerder is aangegeven in de paragraaf over de kaderstellende rol dat een grondexploitatie een manier is
voor de gemeenteraad, om kaders te stellen voor een concreet project. Het is de rekenkamercommissie
gebleken dat niet in alle gevallen een grondexploitatie geopend wordt, daar waar het wel voor de hand
had gelegen of zelfs had gemoeten. Dit volgt bijvoorbeeld uit de onderzochte casus van het
dubbelproject Schoterbrug – Land in Zicht. Dit project omvat:
•
De realisatie van een nieuwe oeververbinding (Schoterbrug) die aansluit op de nieuwe-Oostweg
in de Waarderpolder.
•
De realisatie van woningbouw en omliggende openbare ruimte in het gebied tussen Spaarne,
Spaarndamseweg en Schoterbrug (Land in Zicht).
•
De realisatie van een stadshaven op de locatie ten noorden van Land in Zicht.
In 2005 wordt door de gemeenteraad een krediet van circa € 18.5 mln. voor de aanleg van de
Schoterbrug beschikbaar gesteld, waarbij het College had aangekondigd dat de grondexploitatie op
een later moment zou worden geopend. Het openen van een grondexploitatie was naar de mening van
het College op dat moment nog niet mogelijk, omdat de voorbereidingskosten voor de brug en de
woningbouw nog niet konden worden gesplitst. Voor die tijd was overigens reeds door de
Gemeenteraad circa € 2 mln. aan voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De grondexploitatie is
echter nooit geopend. Dit had wel moeten gebeuren op grond van artikel 12 van de Beheerverordening
Grond- en Gebouwenexploitaties 2007.
Artikel 12
Alvorens gronden in exploitatie worden genomen, wordt een grondexploitatie opgesteld. De
grondexploitatie wordt vastgesteld en geopend door de gemeenteraad. Het college van Burgemeester
en wethouders hanteert richtlijnen over het tijdstip waarop een grondexploitatie wordt geopend en
vanaf welk moment de (planontwikkeling)kosten ten laste van de grondexploitatie kunnen komen.
Het project Schoterbrug – Land in Zicht werd daarentegen een opeenstapeling van kredieten, dat als
grondexploitatie dan ook niet voorkomt in het MPG. Op basis van toezeggingen in het verleden en
afspraken met de projectontwikkelaar, draait de gemeente voor veel meer kosten op dan
oorspronkelijk gedacht. De laatste voortgangsrapportage van januari – maart 2012 laat zien, dat voor
dit project een nadelig saldo van circa € 21,3 mln. geraamd is. Dat is € 8,7 mln. méér dan waarvan uit
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werd gegaan in het Raadsbesluit van 2005. Doordat er geen grondexploitatie voor dit project is
geopend, heeft de Raad geen heldere financiële kaders vooraf kunnen aangeven en geen uitspraken
kunnen doen over de wijze waarop het tekort afgedekt moest worden. Hierdoor is ook de
controlerende taak in het geding gekomen. De rekenkamercommissie meent dat voor het project
Schoterbrug – Land in Zicht de Raad haar kaderstellende (en controlerende) rol beter had moeten
invullen, door te eisen dat (conform de eerdere toezeggingen van het College) er een grondexploitatie
geopend zou worden.
Uit de casus van Schoterbrug – Land in Zicht blijkt eveneens dat de kosten voor voorbereiding,
uitvoering en toezicht omvangrijk kunnen zijn. De beheersing van de kosten voor voorbereiding,
uitvoering en toezicht (oftewel de VTU-kosten) is een belangrijk onderwerp in de gemeente Haarlem,
omdat deze soms een aanzienlijk deel uitmaken van de totale projectkosten. In de gemeente Haarlem
wordt gewerkt met een vast percentage per project. Het zou beter zijn om dit soort kosten realistisch te
ramen en te baseren op de complexiteit van het project. Soms is een vast percentage aan VTU-kosten
van een in financiële zin omvangrijk project te ruim geraamd, als het in technische zin een relatief
eenvoudig project betreft. Omgekeerd kunnen in financiële zin kleine projecten technisch complex
zijn. Voorts moeten de VTU-kosten ook zuiver toegerekend worden aan de projecten waar ze ook
daadwerkelijk betrekking op hebben, dit alles gebaseerd op accurate tijdschrijfgegevens. Dat zou de
Gemeenteraad ook een handvat geven om kaders te stellen van dit soort kosten.

Deelconclusie Informatievoorziening
In deze paragraaf komt de tweede subvraag aan de orde:
In hoeverre is de informatievoorziening zodanig ingericht dat de kaderstellende en controlerende rol
van de gemeenteraad wordt ondersteund?
In Haarlem wordt veelvuldig met verzamelexploitaties gewerkt. In het geval van verzamelexploitaties
worden - negatieve en positieve - resultaten van deelexploitaties binnen het totale programmagebied
met elkaar worden verevend. Het op grote schaal werken met verzamelexploitaties is nadelig voor de
transparantie. Hierdoor is de informatievoorziening aan de Gemeenteraad niet zodanig, dat de
Gemeenteraad in haar kaderstellende en controlerende rol wordt ondersteund. Het op grote schaal
werken met verzamelexploitaties is bovendien strijdig is met de eigen beleidsuitgangspunten van de
gemeente Haarlem, zoals verwoord in de Nota Grondbeleid uit 2006. In de Nota Grondbeleid 2006
staat het als volgt:
‘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.’
De combinatie van geen verzamelexploitaties met het woord tenzij suggereert dat de
verzamelexploitatie een uitzonderingssituatie in Haarlem is. De praktijk is anders:
verzamelexploitaties zijn in Haarlem eerder regel dan uitzondering. Voor omvangrijke en
grootschalige projecten zoals Schalkwijk2000+, Delftwijk, Spoorzone en Waarderpolder zijn
verzamelexploitaties ingericht.
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Het op deze schaal werken met verzamelexploitaties heeft tot gevolg dat er frequent geschoven wordt
met opbrengsten en kosten tussen deelprojecten, hetgeen het inzicht in de stand van zaken van de
afzonderlijke projecten niet ten goede komt. Schalkwijk2000+ kan hier als voorbeeld dienen. De
grondexploitatie Schalkwijk 2000+ kent maar liefst negen deelcomplexen, waaronder het
Stadsdeelhart en de Aziëweg. Onderdeel van de verzamelexploitatie zijn voorts de kosten die niet
gekoppeld kunnen aan een afzonderlijk deelproject. In het geval van Schalkwijk2000+ betreft het een
reservering voor stedenbouwkundige knelpunten, een bijdrage voor een integraal waterplan en een
omslagfonds ten behoeve van bovenwijkse voorzieningen. Daarnaast fungeert de verzamelexploitatie
in dit specifieke geval ook nog als een ‘verkapte’ reserve. Dit betekent dat in de grondexploitatie
Schalkwijk 2000+ een buffer is ingebouwd.
Het vermengen van functies (bijvoorbeeld van een verkapte reserve en een omslagfonds voor
bovenwijkse voorziening) en het consolideren van resultaten van deelprojecten, maken deze
verzamelexploitaties tot moeilijk te doorgronden financiële overzichten. Op basis van de beschikbare
informatie is het voor de Gemeenteraad dan ook lastig om een helder inzicht te verkrijgen in het
verloop van projecten. Hierdoor moeten raadsleden zelf gaan ‘puzzelen’ met de beschikbare
informatiebronnen, om het gewenste overzicht te verkrijgen. Door het gebruik van
verzamelexploitaties wordt er namelijk binnen één project al zoveel geschoven met kosten en
opbrengsten, dat het verloop van het project moeilijk in de tijd te volgen is. Hierbij is het ook niet
behulpzaam dat de grondexploitatiedossiers geen vaste structuur en indeling kennen.
Het meest bruikbare document voor de Gemeenteraad is het Meerjarenperspectief Grondexploitaties
(MPG). In het MPG wordt de Gemeenteraad op de hoogte gesteld van de resultaten van de
grondexploitaties. Het MPG wordt ter informatie aan de Gemeenteraad verstrekt, als bijlage bij de
Kadernota. Het MPG fungeert hiermee feitelijk als jaarlijkse herziening van de grondexploitaties.
Juridisch is hier echter geen sprake van, omdat er geen afzonderlijk besluitvorming over het MPG
door de gemeenteraad plaatsvindt.

Deelconclusie Risico’s
In deze paragraaf komt het antwoord op de derde en laatste subvraag aan bod:
In welke mate hebben college en gemeenteraad voldoende zicht op de risico’s die samenhangen met
de grondexploitaties?
In 2011 is de ‘Stand van zaken grote projecten’ gepresenteerd (rb 2011/153335). Hierin werd over een
zogeheten trechtering van projecten besloten, waarbij voor de projecten de financiële risico’s en
knelpunten werden benoemd en een keuze in het vervolg van de projecten werd gemaakt. Voor een
aantal grondexploitaties heeft dit geleid tot het toepassen van het ‘graszaadscenario’ waarbij uit wordt
gegaan van een worst case-scenario. Het saldo van een dergelijke grondexploitatie geeft een minimaal
verdienvermogen c.q. verliespost weer. Over het algemeen gaat de gemeente Haarlem er van uit dat
stoppen met de projecten een grotere kostenpost oplevert, dan het gefaseerd en op een laag pitje
continueren van de projecten.
De rekenkamercommissie constateert echter dat er geen regelmatig terugkerende inventarisatie
gemaakt wordt van de kwantitatieve risico’s, die zich voor kunnen doen in de grondexploitaties. In het
MPG wordt voor iedere grondexploitatie wel standaard een kopje ‘Risico’s’ opgenomen, maar dan
betreft het een zuiver kwalitatieve beschrijving van hetgeen zich in de toekomst voor kan doen.
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Ook uit de door het College gesloten (anterieure) overeenkomsten1 kunnen overigens risico’s
voortvloeien. De gemeente kan bijvoorbeeld een financiële bijdrage in rekening brengen aan de
initiatiefnemer voor de kosten die door de gemeente gemaakt worden in het kader van de
bouwplanontwikkeling en afspraken maken over
een mogelijk planschaderisico. Als daar ook concrete bedragen over afgesproken worden in de
overeenkomst, moet bijvoorbeeld inzicht geboden worden in het risico op overschrijdingen die niet
verhaald kunnen worden op de initiatiefnemer. Het is zaak dat de Raad ook over deze risico’s op
systematische wijze wordt geïnformeerd.
Het enige moment waarop de risico’s kwantitatief geduid worden, is bij de vaststelling van de omvang
van het weerstandsvermogen. Deze inschatting van de risico’s is echter gebaseerd op algemene
‘rekenregels’ van de afdeling Concerncontrol en niet op concrete uit de projecten afgeleide risico’s.
Bovendien maken de risico’s die voortvloeien uit de grondexploitaties volgens de
programmabegroting geen deel uit van de tien grootste gekwantificeerde risico’s, die in aanmerking
worden genomen bij de berekening van het weerstandsvermogen.
Voorts zou verwacht mogen worden dat er een relatie bestaat tussen de omvang van de reserve
grondexploitaties en de risico’s die voortvloeien uit de grondexploitaties. In Haarlem is dat echter niet
het geval. De reserve grondexploitaties is op dit moment niet toereikend, zoals blijkt uit het feit dat het
tekort van de grondexploitaties in 2011 via de algemene reserve werd afgedekt. De
rekenkamercommissie constateert dat er geen heldere visie bestaat op de gewenste omvang van de
reserve grondexploitaties, evenals op de onderlinge verhouding tussen de reserve grondexploitaties en
de algemene reserve.
Ten slotte heeft de rekenkamercommissie in de onderzochte projecten geen expliciete
beheersmaatregelen aangetroffen. Voor zover wel rekening gehouden wordt met risico’s en
tegenvallers in projecten, nemen de impliciete beheersmaatregelen de vorm aan van behoedzame
ramingen.
Kanttekening bij de risico’s
De rekenkamercommissie wil een kanttekening plaatsen bij de risico’s, die voortvloeien uit de
grondexploitaties. De rekenkamercommissie constateert dat de gemeente Haarlem niet volledig ‘in
control’ is als het gaat om de beheersing van de risico’s, die voortvloeien uit de grondexploitaties. Het
aantal grondexploitaties van de gemeente Haarlem en de daarmee gemoeide bedragen, zijn echter
relatief gering in verhouding tot vergelijkbare gemeenten. Een manier voor het verkrijgen van een
indruk van het belang van de grondposities, is het afzetten van deze grondposities tegen het eigen
vermogen.

1

Deze overeenkomst met ontwikkelende grondbezitters wordt vooraf aan de bestemmingsplanwijziging afgesloten. De
anterieure overeenkomst maakt het mogelijk om over kosten van grondexploitatie en de wijze van uitvoering van het plan te
contracteren. Er kunnen specifieke afspraken worden gemaakt over zowel de inhoud als het proces (invulling
procesmanagement, wie doet wat, specifieke kenmerken ruimtelijke kwaliteit, momenten van betaling,
duurzaamheidafspraken, etc.). Uit deze overeenkomsten kunnen echter ook risico’s voortvloeien voor de gemeente, die ook
gerapporteerd moeten worden aan de Gemeenteraad.
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In de onderstaande figuur 1.4. is dit voor een aantal gemeenten weergegeven.
Figuur 1.4. Voorraad bouwgrond ten opzichte van eigen vermogen in 2010

Sinds 2007 is in Haarlem ongeveer 30% van het eigen vermogen geïnvesteerd in bouwgrond. Zoals uit
figuur 1.4 blijkt, lijkt de gemeente Haarlem in dit opzicht niet op een notoire ‘probleemgemeente’ als
Apeldoorn. Qua inwonertal met Haarlem vergelijkbare steden zoals Amersfoort en Zwolle hebben
aanzienlijk meer geïnvesteerd in grond. Er zijn maar een paar steden die nog voorzichtiger zijn
geweest dan Haarlem, bijvoorbeeld Maastricht en Leiden.
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Bijbehorende cijfers uit het jaarverslag en de jaarrekening 2011 geven hieraan perspectief en ze
verduidelijken de begrippen.
Figuur 1.5: Boekwaarde, eigen vermogen en algemene reserve van de gemeente Haarlem, voor de
jaren 2010 en 2011.
Jaar
Boekwaarde
Eigen vermogen (in
Algemene reserve (in
grondexploitaties (in
mln. €)
mln. €)
mln. €)
2010
24.0
124.3
42.4
2011
21.7
100.6
49.6
De constatering dat de risico’s in Haarlem geringer lijken te zijn dan in sommige probleemgemeenten,
betekent niet dat deze een verwaarloosbare omvang hebben. De rekenkamercommissie dringt dan ook
aan op een kwantificering en betere beheersing van deze risico’s.

Rekenkamercommissie Haarlem

15

Grondexploitatie in Haarlem

Aanbevelingen
De rekenkamercommissie heeft op basis van dit onderzoek en de bovenstaande conclusies de volgende
aanbevelingen geformuleerd.
Kaderstelling
1.
Stel een nota bovenwijkse voorzieningen vast, waarin heldere normen opgenomen zijn voor de
toerekening van kosten voor voorzieningen, die voor meerdere projecten van belang zijn.
2.
Zorg dat er een grondexploitatie geopend wordt in alle gevallen dat dit ook aangewezen is.
3.
Baseer de kosten voor voorbereiding, uitvoering en toezicht op de complexiteit van het project.
Maak een realistische raming en controleer nauwgezet op basis van tijdschrijfgegevens de
ontwikkeling van deze kosten

Informatievoorziening
1.
Het beleid is dat er geen gebruik gemaakt wordt van verzamelexploitaties, maar de praktijk
wijkt hier van af. Dring het gebruik van verzamelexploitaties terug en verhoog de transparantie.
2.
Werk met afzonderlijke exploitaties per project , zonder tussentijdse vereveningen en
consolidaties. Vervolgens zou aan de gemeenteraad in het MPG wel een informatief overzicht
op gebiedsniveau gepresenteerd kunnen worden, waarbij de projecten en de financiële resultaten
in onderlinge samenhang worden gepresenteerd.
3.
Maak van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties een helder overzicht van de lopende
exploitaties, waarbij raadsleden de ontwikkeling van de projecten ook in de tijd kunnen volgen.
Het verknopen van projecten (door veelvuldig te schuiven met kosten en opbrengsten tussen
projecten), vormt een belemmering voor dit inzicht.
4.
Geef ook inzicht in de financiële resultaten van de projecten op gebiedsniveau.
5.
Bepaal één moment per jaar waarop de grondexploitaties herzien worden (bijvoorbeeld bij het
verschijnen van het MPG of de begroting).
6.
Zorg voor een uniforme opbouw van de dossiers van de grondexploitaties.

Risicobeheersing
1.
Kwantificeer de risico’s die voortvloeien uit de grondexploitaties en baseer deze op een analyse
van de projecten.
2.
Baseer de gewenste omvang van de reserves op basis van deze gekwantificeerde risico’s.
3.
Bepaal of de (gerealiseerde) risico’s c.q. verliezen ten laste gebracht moeten worden van de
reserve grondexploitaties of ten laste van de algemene reserve. In het eerste geval moet er een
dotatie plaatsvinden aan de reserve grondexploitaties.
4.
Expliciteer de beheersmaatregelen.
5.
Schenk ook aandacht aan de risico’s die voortvloeien uit de (anterieure) overeenkomsten, die
gesloten worden door het College.

.
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