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Voorwoord  
 

 
Besturen is vooruitzien. Dat geldt ook voor lokale onderwerpen waarbij de woonwensen van 
burgers, de belangen van projectontwikkelaars en bouwers en de rol van de gemeente in het 
geding zijn.  
En dat valt vandaag de dag niet mee. Feit is dat de huidige recessie het erg moeilijk maakt om 
vooruit te kijken. Dagkoersen lijken acties en scenario’s te bepalen, voor zowel private als pu-
blieke actoren. Een reden te meer om de informatievoorziening over het grondbeleid (de grond-
posities, de woningbouwplannen en –projecten) op orde te hebben. Risico’s, zeker als ze van 
buiten komen, kun je nooit uitsluiten maar je moet er wel goed op voorbereid zijn.  
 
In dit onderzoek is de stand van zaken van het grondbeleid van de gemeente Noordoostpolder 
in beeld gebracht in de periode 2008 t/m 2010. Kort gezegd: heeft de gemeente de eigen sys-
tematiek (informatieverzameling, risicomanagement e.a.) goed op orde? In essentie is de beno-
digde informatie per project beschikbaar. Maar een inzichtelijk totaaloverzicht, waarmee de 
gemeenteraad kan sturen op het gewenste risicoprofiel, ontbreekt. En op onderdelen zijn er 
forse financiële risico’s die, bij ongewijzigde omstandigheden en ongewijzigd beleid, er toe lei-
den dat over ruim drie jaar het gemeentebestuur door haar financiële reserves binnen het 
grondbedrijf heen is.  
Dat de ambtelijke organisatie momenteel bezig is te anticiperen op de financiële risico’s van het 
gevoerde grondbeleid is goed, maar niet voldoende. Er is daarmee reden voor de gemeente-
raad om niet alleen in reactieve zin met het grondbeleid bezig te zijn maar ook actief, en waar 
nodig proactief, het College op de kernonderdelen te bevragen. 
 
Wij hopen dat ons rapport inzicht verschaft in de staat van het grondbeleid en richting geeft aan 
de wijze waarop de gemeenteraad meer greep kan ontwikkelen op het (gewenste) risicoprofiel.  
 
Ik wil tot slot een ieder bedanken die in enigerlei vorm een bijdrage heeft geleverd aan de tot-
standkoming van dit rapport.  
 
 
Namens de rekenkamercommissie, 
 
 
Dr. Gerrit H. Hagelstein  
 
voorzitter 
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Bestuurlijke samenvatting, conclusies en aanbevelingen

  

De rekenkamercommissie van de gemeente Noordoostpolder heeft een onderzoek uitge-

voerd naar het grondbeleid van de gemeente Noordoostpolder in de periode 2008 tot 

2011
1
. De twee speerpunten in het onderzoek zijn de risicobeheersing van de grondex-

ploitaties en de informatievoorziening daarover aan de raad. Aanleiding voor het onder-

zoek vormt de economische crisis met een terugval in vraag naar bouwgrond voor wo-

ningen, bedrijven en kantoren en de relatief omvangrijke grondposities.  

 

I Informatievoorziening 

Uitgewerkt beleidskader met verantwoordingsinformatie 
 
Het grondbeleid van de gemeente Noordoostpolder heeft in de periode 2008 tot 2011 een 
vernieuwing doorgemaakt, waarbij het instrumentarium voor het grondbeleid en de 
mogelijkheden voor sturing en controle van het grondbeleid door de raad aanzienlijk zijn 
verbeterd.  
 
In 2009 is de nota grondbeleid door de raad vastgesteld, waarin de gemeente voor alle facetten 
van het grondbeleid aangeeft wat haar beleidslijn is. Het beleid uit de nota grondbeleid is nader 
uitgewerkt in een aantal nota’s over deelonderwerpen van het grondbeleid, zoals de nota over 
bovenwijkse voorzieningen. 
 
De informatievoorziening over de individuele grondexploitaties en over de niet in exploitatie 
genomen gronden (NIEGG) verloopt via verschillende documenten. Allereerst zijn dat de 
programmabegroting en jaarrekening, waarin de stand van zaken per exploitatie is beschreven. 
Tegelijkertijd met de jaarrekening wordt een document met ´herzieningen grondexploitaties´ aan 
de raad voorgelegd

2
. Deze herzieningen gaan in op de begrote en gerealiseerde inkomsten en 

uitgaven in het voorafgaande jaar en op de geactualiseerde raming (prognose) voor het totaal 
van de exploitatie(s). Ook wordt jaarlijks, tussentijds, in de zomer, een meerjarenperspectief 
grondexploitaties (MPG) aangeboden volgens de specificaties die daarvoor in de nota 
grondbeleid bepaald zijn. Het MPG gaat in vergelijking met de herzieningen meer in op de 
situatie op de markt en de gevolgen daarvan voor de grondexploitaties.  
 
 
Bevindingen bij de informatievoorziening 

1. De informatievoorziening over het grondbeleid is in hoge mate transparant, van voldoende 

kwaliteit en redelijk volledig. 

 

2. Er ontbreekt wel zicht op de ontwikkeling van de grondbedrijf als geheel in de komende vijf 

tot tien jaar. 

In de jaarrekening, de herzieningen grondexploitaties en het MPG staat deels dezelfde informa-

tie. Er is onderling wel enig accentverschil, maar op hoofdlijnen bieden de documenten dezelfde 

cijfers. Wat mist in de informatievoorziening over de grondexploitaties is een vooruitblik op de 

verwachte ontwikkeling van de portefeuille als geheel in de komende vijf tot tien jaren. Vragen 

die daarbij zouden horen, zijn: hoe ontwikkelt zich naar verwachting de boekwaarde bij de lo-

pende grondexploitaties? Welke nieuwe complexen worden in exploitatie genomen en welk 

voorraad niet in exploitatie genomen gronden resteert dan met welke boekwaarde? Wat bete-

kent dat voor de verwachte ontwikkeling van de reserve grondexploitaties?  

 

3. De Notitie weerstandsvermogen grondbedrijf wordt niet aan de raad voorgelegd. 

Ook valt op dat de risicoanalyses van lopende grondexploitaties (de vastgestelde risico’s, kans 

van optreden en de financiële doorrekening ervan in bandbreedtes), opgenomen in de notitie 

 
1
 De jaarrekening 2011 was ten tijde van het onderzoek nog niet beschikbaar. 

2
 Vanaf 2012 gebeurt dit niet meer gelijktijdig, omdat de jaarrekening een maand eerder verschijnt. 
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weerstandsvermogen grondbedrijf, door het college niet aan de raad gecommuniceerd worden, 

ook niet in het MPG. Daarmee is het voor de raad onduidelijk of de grondexploitaties in de pro-

blemen komen wanneer, bijvoorbeeld, de afzet van bedrijfskavels nog langzamer verloopt dan 

verwacht. Het totale resultaat ervan wordt wel verwerkt in het MPG en zo aan de raad toege-

stuurd.  

 

4. De Raad kan meer sturen en controleren ten aanzien van het grondbedrijf als geheel. 

In de afgelopen jaren heeft de raad zelf actief zijn kaderstellende en controlerende rol opgepakt. 

Dat gebeurt echter vooral op het niveau van individuele projecten en niet op de grotere lijnen 

van het beleid. De informatievoorziening over de grondexploitaties is daar debet aan. Het ge-

brek aan informatie over de verwachte ontwikkelingen in het grondbedrijf en de risico’s daarbij 

in de komende jaren maken het voor de raad niet eenvoudig om daarop te sturen.  

 

Op projectniveau is het effect van de acties van de raad wel te zien. Een voorbeeld daarvan is 

het nieuwe planontwerp voor Emmelhage fase 1B, nadat het oorspronkelijke plan voor de voor-

zieningenknoop financieel en in de markt onhaalbaar was bevonden. 

 

II Risico’s en risicomanagement 
 
Risicoanalyse en benodigd weerstandsvermogen 
De gemeente Noordoostpolder hanteert een bij veel gemeenten gebruikelijke systematiek voor 
risicomanagement. Een kerndocument in die systematiek is de jaarlijkse notitie 
weerstandsvermogen grondbedrijf, waarin bepaald wordt hoeveel weerstandscapaciteit 
noodzakelijk is om de risico’s af te kunnen dekken. Die benodigde weerstandscapaciteit bestaat 
uit drie componenten: 

a) Het risico van de lopende grondexploitaties (exclusief twee grote projecten) wordt be-

paald middels een Monte Carlo simulatie, waarbij zeer veel scenario’s op basis van 

binnen bepaalde bandbreedten variërende parameters worden berekend (zoals 25% 

lagere grondprijzen bij bedrijventerreinen en een langere looptijd van de grondexploita-

tie van 50% bij langer aanhouden van de recessie – extra renteverliezen over de boek-

waarde / gedane netto investeringen). In de berekening wordt bepaald wat met 90% 

waarschijnlijkheid het minimale financiële resultaat per grondexploitatie is.  

De uitkomst van de risicoanalyse is dat voor dit deel van de complexen geen weer-

standscapaciteit benodigd is. De motivering daarbij is dat het totaalsaldo van de exploi-

taties met 90% waarschijnlijkheid nog €8,9 mln. positief is. Daarmee is echter niet aan-

getoond dat er geen kans bestaat dat voor individuele exploitaties een verliesvoorzie-

ning genomen moet worden, voordat de winst uit andere exploitaties gerealiseerd is. 

Dat laatste is dus een risico voor het grondbedrijf in zijn geheel. 

b) Voor projectspecifieke risico’s bij de twee ‘directie’projecten Wellerwaard en Emme-

loord-Centrum wordt jaarlijks een risicoanalyse uitgevoerd, met een kwantitatieve verta-

ling. Het risico voor Wellerwaard is berekend op €1,7 mln. en Emmeloord-Centrum €0,9 

mln.; samen een risico van €2,6 mln. 

c) Voor de niet in exploitatie genomen gronden is de benodigde weerstandscapaciteit be-

paald op 50% van het verschil tussen boekwaarde en marktwaarde. De marktwaarde is 

daarbij voor al deze complexen bepaald op de agrarische waarde van €7 per m². Voor 

een aantal niet in exploitatie genomen gronden is al een voorziening getroffen (€8 mln.). 

Deze wordt van de benodigde weerstandscapaciteit afgetrokken. De gronden worden 

jaarlijks, conform de nota grondbeleid, door een beëdigd extern taxateur getaxeerd. De 

benodigde weerstandscapaciteit is daarmee berekend op €1,3 mln.   

 

In verhouding tot de op deze wijze berekende benodigde weerstandscapaciteit van €3,9 mln. 

per 1-1-2011, is de risicoreserve van €5 mln. volgens de gemeente voldoende. 
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Bevindingen bij het risicomanagement 

 

1. De risicoanalyse bij twee grote projecten wordt niet bij andere projecten uitgevoerd, waardoor 

mogelijk niet alle risico’s voldoende in beeld zijn. 

Voor twee directieprojecten wordt in het projectteam een kwalitatieve risicoanalyse uitgevoerd, 

die vervolgens wordt vertaald in een kwantitatieve risicopost. Deze werkwijze, waarbij jaarlijks 

geïnventariseerd wordt welke risico’s er concreet voor bepaalde projecten zijn, is nog niet voor 

alle grondexploitaties de standaard. Mogelijk zijn daardoor dus niet alle risico’s in beeld.  

Daar staat tegenover dat in de berekeningen vanuit het voorzichtigheidsbeginsel diverse finan-

ciële marges in de grondexploitatieberekeningen zijn opgenomen:  

a) de post onvoorzien in elke grondexploitatie van doorgaans 5% van de kosten bouwrijp 

maken, 

b) een hogere rekenrente dan feitelijk wordt betaald, en  

c) hogere parameter voor kostenstijging dan opbrengstenstijging.   

De marges a) en b) zijn door het college transparant gemaakt naar de raad, maar niet in totale 

omvang, evenals de marge die volgt uit de aanname dat de kosten meer stijgen dan de op-

brengsten stijgen. Hierdoor wordt niet transparant wat de totale omvang van deze risicomarges 

is in alle lopende exploitaties samen. Dit kan op zijn minst om enkele miljoenen euro’s gaan. 

Transparantie in dezen is wenselijk om in relatie tot de weerstandscapaciteit en de getroffen 

voorzieningen te kunnen beoordelen of er voldoende, te weinig of te veel aan risicomarges is 

genomen. 

 

2. De boekwaarde van het grondbedrijf is groot in relatie tot de weerstandscapaciteit. 

In verhouding tot het totaal van de boekwaarden en nog te maken kosten in de lopende grond-

exploitaties is de gereserveerde weerstandscapaciteit van  €5 mln. (per 1-1-2011) zeer klein. 

 

De grondpositie en andere investeringen van de gemeente in lopende grondexploitaties (boek-

waarde €29,9 mln. per 1 januari 2011) en bij niet in exploitatie genomen gronden (boekwaarde 

€27 mln.) is groot, samen een boekwaarde van €56,9 mln.  

 

3. Er zijn diverse risicovolle projecten in uitvoering. 

Bij de lopende projecten hebben de twee bedrijventerreinen Munt II  een groot afzetrisico bij 

een boekwaarde van  €11,6 mln. (bijna 40% van het totaal van  €29,9 mln. aan boekwaarde van 

alle lopende grondexploitaties). De bijzondere projecten Emmeloord Centrum en Wellerwaard 

hebben ook een hoge boekwaarde, respectievelijk €5,2 mln. en €8,9 mln. (47% van het totaal 

van €29,9 mln.). Voor dat laatste project is het risico, wanneer de subsidies veiliggesteld wor-

den, te overzien. De gemeente heeft dat momenteel in eigen hand. Bovendien zijn in de grond-

exploitatie Wellerwaard aanzienlijke financiële risicomarges ingebouwd, zoals in de casestudie 

naar voren is gekomen. Beide projecten hebben echter een forse boekwaarde. Voor beide pro-

jecten wordt door het college extra aandacht besteed aan het risicomanagement (zoals ge-

wenst door de raad). 

 

4.  Niet in exploitatie genomen gronden zijn omvangrijk en vormen een groot risico. 

Er is voldoende grond in voorraad om naar verwachting in de komende twintig jaar te kunnen 

voldoen aan de vraag naar woningbouwgrond en bedrijfsgrond. Bij woningbouw is een groot 

deel van de gronden – voor ongeveer 1.700 van de in totaal 2.500 woningen – al in exploitatie 

genomen
3
. Voor bedrijventerreinen ligt de verhouding andersom: ongeveer 70 ha niet in exploi-

tatie genomen grond tegenover 45 ha in de lopende grondexploitaties. 

Het risico van deze grondportefeuille is omvangrijk. Zo is er sprake van een forse jaarlijkse ren-

telast vanwege de boekwaarde van de nog niet in exploitatie genomen gronden. Met de rente-

last van circa €1,5 mln. over die gronden is de reserve van €5  mln. (per 1-1-2011) binnen ruim 
 
3
 In de Contourennota voor de Woonvisie die in 2011 door de raad is vastgesteld wordt ook van een lagere prognose voor de 

woningbehoefte uitgegaan. Er wordt een accent gelegd op bouwen binnen bestaand stedelijk gebied, zodat de voorraad grond 

voor woningbouw in uitleggebieden nog minder snel zal worden benut.   
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drie jaar opgesoupeerd. Daarnaast is er het risico van verdere vertraging in de lopende grond-

exploitaties.  

 

III Conclusies 

De twee hoofdvragen van dit onderzoek zijn: 

a) Is in de gemeente Noordoostpolder sprake van afdoende risicobeheersing rondom het 

grondbeleid en de grondexploitaties?  

b) In welke mate en op welke wijze draagt de informatievoorziening en de rolverdeling tus-

sen gemeenteraad en het college daaraan bij? 

 

a) Risicobeheersing 

In antwoord op de eerste vraag is uit het onderzoek gebleken dat het uiteindelijke beeld van de 

risicobeheersing van de grondexploitaties tweeledig is: 

• Enerzijds is er sprake van een goed ontwikkelde systematiek voor risicobeheersing en 

worden de daarvoor beschikbare instrumenten door de gemeente ingezet. 

• Anderzijds zijn er nog forse risico’s bij het grondbedrijf, waarbij nog onduidelijk is hoe 

daarmee wordt omgegaan.  

Vanwege een omvangrijke grondportefeuille die veelal al langer bij de gemeente in eigendom 

is, zijn de risico’s desondanks echter groot. De gemeente heeft voor een groot deel van de por-

tefeuille weinig aantrekkelijke alternatieven: de gronden zijn nu eenmaal in gemeentelijk eigen-

dom, en zowel afstoten als in portefeuille houden zullen aanzienlijke financiële gevolgen voor 

de gemeente hebben.  

 

Volgens ambtelijk wederhoor wordt in de jaarrekening 2011 door het college aan de raad voor-

gesteld extra voorzieningen te treffen die aan de algemene middelen moeten worden onttrok-

ken. Kennelijk is de financiële problematiek bij de grondexploitaties en grondposities inmiddels 

al toegenomen. Dit vormt een extra argument om een beter meerjarig beeld te krijgen van het 

totaal van de grondexploitaties en nog niet in exploitatie genomen gronden en de sturingsmoge-

lijkheden, om claims vanuit het grondbedrijf op algemene middelen te voorkomen.   

 

b) Informatievoorziening 

De informatievoorziening en de rolverdeling tussen college en raad dragen vooral op projectni-

veau  in positieve zin bij aan de risicobeheersing. Dat heeft in een aantal gevallen geleid tot 

bijsturing op plannen, ook om de geraamde financiële tekorten en risico’s terug te dringen.  

 

De raad krijgt van het college echter op strategisch niveau van alle projecten en het grondbezit 

weinig adequate informatie over de verwachte ontwikkeling van de portefeuille, het grondbedrijf, 

als geheel in de komende vijf tot tien jaar en kan daar dus ook niet goed op sturen.  

 

Voor een beoordeling van de financiële ontwikkeling van het grondbedrijf door de raad is ook 

inzicht nodig in de omvang van het totaal aan risicomarges in alle grondexploitaties. Zijn die 

voldoende, te weinig of te veel in relatie tot de weerstandscapaciteit en de reeds getroffen voor-

zieningen? De bijdrage van de informatievoorziening aan de risicobeheersing  op  het strate-

gisch niveau van het grondbedrijf kan dus verbeterd worden.  

 

IV Aanbevelingen 

Voor de risicobeheersing van het grondbeleid en de grondexploitaties dient de raad zich in lijn 

met onderstaande aanbevelingen voor het college meer te richten op het sturen en controleren 

van het grondbedrijf als geheel, naast de sturing per project. 
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1. Verbeteren sturingssystematiek in het MPG  

Het college moet het MPG versterken door daarin ook in te gaan op de verwachte ontwikkeling 

van de grondportefeuille en financiële risicoreserve in de komende vijf tot tien jaar. Daartoe kan 

het college de notitie weerstandsvermogen grondbedrijf, de verantwoordingsinformatie in de 

jaarrekening en de herzieningen met het huidige MPG integreren, zodat de raad op één mo-

ment in het jaar een samenhangend pakket informatie over de grondexploitaties krijgt.  

 

2. Systematiek risicobeheersing twee grote projecten uitbreiden naar alle projecten 

Voor verbetering van de risicobeheersing op projectniveau dient het college de systematiek 

voor risicobeheersing op projectniveau bij de twee grote projecten ook voor de andere projecten 

te gaan benutten. 

 

3. Scenario’s voor de raad maken om risico huidige grondposities te beheersen 

Het college dient de raad in staat stellen om weloverwogen een besluit te nemen over het risico 

van de huidige grondvoorraad. Dit kan door het maken van een aantal scenario’s waarbij ver-

schillende verwachtingen over omvang en samenstelling van de woningbouw en bouw van be-

drijven en kantoren, en over het afstoten, afwaarderen en in exploitatie nemen van de gronden 

in de komende vijf tot vijftien jaar worden gehanteerd voor doorrekening van de financiële ge-

volgen voor het grondbedrijf.  

Per scenario kan het college aangeven welke maatregelen mogelijk zijn om de financiële gevol-

gen van de bestaande grondposities in te perken, zoals bezuinigingen op infrastructuur,  

uitstel van investeringen daarin tot een later moment en verlaging van de grondprijzen.
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Hoofdstuk 1. Inleiding 
 
De rekenkamercommissie van de gemeente Noordoostpolder heeft onderzoek 

gedaan naar het gemeentelijk grondbeleid in de periode 2008 tot 2011. Bij dit on-

derzoek waren er twee aandachtspunten: de risicobeheersing van de grondex-

ploitatie en de informatievoorziening tussen college en gemeenteraad. In dit rap-

port worden de uitkomsten van het onderzoek beschreven.  

 

 
1.1 Vraagstelling onderzoek 
 
De Rekenkamercommissie Noordoostpolder heeft als centrale vraagstelling voor het 

onderzoek naar het grondbeleid geformuleerd: 

� Is in de gemeente Noordoostpolder sprake van afdoende risicobeheersing rondom het 

grondbeleid en de grondexploitaties?  

� In welke mate en op welke wijze draagt de informatievoorziening en de rolverdeling tus-

sen gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders daaraan bij? 

 

Deze centrale vragen zijn door de Rekenkamercommissie in de volgende deelvragen uitge-

werkt: 

1. Dossier: In welke mate en op welke wijze vindt er inzake het grondbeleid en de grond-

exploitaties informatievoorziening plaats vanuit het college van B&W richting de ge-

meenteraad? 

2. Rolverdeling: Welke rollen vervullen gemeenteraad en het college van B&W rondom het 

grondbeleid en de grondexploitaties? 

3. Praktische uitwerking: Op welke wijze en in welke mate draagt de informatievoorziening 

en de rolverdeling bij aan de uitvoering in de praktijk? 

4. Control: Op welke wijze is de gemeente in control ten aanzien van het grondbeleid en 

de (risico)beheersing van de grondexploitaties? 

 

In het onderzoek wordt gekeken naar de periode 2008 tot en met 2010. De nota grondbeleid 

van de gemeente is in die periode, in 2009, vastgesteld. De jaarrekening 2011 - waarin, volgens 

ambtelijk wederhoor, wordt voorgesteld extra financiële voorzieningen te treffen - was ten tijde 

van de afronding van het onderzoek  in maart 2012 nog niet beschikbaar. Bij enkele bevindin-

gen wordt daar in dit onderzoek kort op teruggekomen.  

 

1.2 Aanpak 
 

Om de bovenstaande vragen te beantwoorden, zijn de volgende onderzoekstappen uitgevoerd: 

� Uitwerken normenkader (zie bijlage 4): om de conclusies en aanbevelingen transparant 

te kunnen onderbouwen wordt gebruik gemaakt van een normenkader, opgebouwd uit 

normen vanuit het eigen gemeentelijk beleid, vanuit hogere overheden en algemene 

‘deskundigennormen’. 
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� Verkennende documentstudie: op basis hiervan is in het algemeen bestudeerd welke 

informatie de raad krijgt en welke maatregelen voor risicobeheersing genomen zijn.  

� Interviews (zie bijlage 1 voor geïnterviewde personen en bijlage 2 voor gespreksthema-

lijst). 

� Casestudies: drie gebiedsontwikkelingsprojecten
4
: Emmelhage (bestemd voor woning-

bouw),  Corridor/Wellerwaard (recreatie en woningbouw) en De Munt II (bedrijventer-

rein) hebben in dit onderzoek bijzondere aandacht gekregen (zie onderstaande kaart en 

bijlage 3 voor de beschrijving van de casestudies). 

� Synthese: met behulp van de informatie uit de documentstudie en de interviews worden 

de resultaten van de drie casestudies geplaatst in het geheel van het grondbeleid van 

de gemeente Noordoostpolder.  

 

 

 

1.3 Leeswijzer 
 

Dit rapport is gestart met de kern van de bestuurlijke boodschap.  

 

De hoofdstukken 2 en 3 van dit rapport beschrijven de bevindingen die aan die kernboodschap 

ten grondslag liggen. Hoofdstuk 2 gaat in op de informatievoorziening over grondbeleid, met 

name op het punt van risico’s en risicobeheersing, en hoofdstuk 3 op de risico’s van de grond-

exploitaties.  

 

 
4
 Het begrip ‘project’ wordt in dit rapport in een algemenere betekenis gebruikt dan in de gemeente Noordoostpolder: 

niet alleen voor specifiek benoemde ‘grote projecten’, maar voor alle plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen. 
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In bijlage 3 is een uitwerking van de drie casestudies te vinden. Bijlage 4 beschrijft het gehan-

teerde normenkader en toetst de bevindingen daaraan.  
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5 

 

 

Hoofdstuk 2. Informatievoorziening grondbeleid 
 
Een vraag van de rekenkamercommissie is die naar de informatievoorziening over het 

grondbeleid aan de raad. In dit hoofdstuk beschrijven wij die informatievoorziening in 

2008 tot 2011. Vervolgens geven we aan welke beleidsdocumenten voor grondbeleid er 

zijn en wat de inhoud ervan is. Daarna wordt ingegaan op de rol van de raad aan de hand 

van de nota grondbeleid, het meerjarenperspectief grondexploitatie en de drie onder-

zochte grondexploitatieprojecten.  

2.1 Overzicht informatievoorziening en beleidsdocumenten 

 

Het grondbeleid  van de gemeente Noordoostpolder heeft in de periode 2008 tot 2011 een ver-

nieuwing doorgemaakt waarbij het instrumentarium voor het grondbeleid en de mogelijkheden 

voor sturing en controle van het grondbeleid door de raad aanzienlijk zijn verbeterd.  

 

Tabel 2-1  Overzicht beleidsdocumenten voor het grondbeleid van de gemeente Noordoostpolder 

 Beleidsdocument Eisen Informatievoorziening en/of inhoud 

Kaderstelling 

(herziening na 

doorgaans vier 

jaar of zoveel 

eerder) door de 

gemeenteraad 

 

Financiële  verordening (2010) 

Nota grondbeleid (2009) 

Structuurvisie (ontwerp, 2011) 

 

Nota bovenwijkse voorzieningen 

(2009) 

 

Nota reserves en voorzieningen 

(2009) 

Nota apparaatskosten (2009) 

Handboek grondzaken (2010)  

(NB ambtelijk document) 

Informatievoorziening 

Informatievoorziening &  Inhoud (vorm grondbe-

leid,grondverwerving, grondprijsbeleid, kostenverhaal, risicomana-

gement, aanbesteding e.d.) 

Ruimtelijke doelen voor grondbeleid (gebiedsontwikkeling en –

vernieuwing) en kader voor nota bovenwijkse voorzieningen 

Voor verhaal van bovenwijkse kosten op (met name particuliere) 

grondexploitaties 

Algemeen beleid, voor grondbeleid; bij verwachte verliezen grond-

exploitatie of nog niet in exploitatiegnomen gronden: voorziening 

treffen 

Wijze van toerekening van deze kosten aan grondexploitaties 

Proces grondexploitatie, waaronder risicobeheersing 

Planning en 

controle cyclus 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting (m.n. paragraaf grondbe-

leid) 

 

 

Jaarverslag (m.n. paragraaf grondbe-

leid) 

 

Met Jaarrekening  

en met 

Herzieningen grondexploitaties 

En 

Notitie weerstandsvermogen grondbe-

drijf (NB geen raadsdocument) 

Vigerend grondbeleid met recente wijzingen, financiële reserves in 

relatie tot risico’s grondbeleid, verwachte resultaten grondexploita-

ties, nog niet in exploitatiegenomen gronden, toelichting per grond-

exploitatie  e.d.  (e.a. gebaseerd op stand per 1-1) 

Idem. (stand per 1-1) nadruk op terugblik jaar ervoor met winstne-

ming en benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit 

Idem. (stand per 1-1) nadruk op terugblik jaar ervoor, meer gede-

tailleerde informatie per grondexploitatie 

Idem .(stand per 1-1) met terugblik afgelopen jaar en  actualisatie 

van de jaarlijkse raming van grondexploitatie met verwachte inves-

teringen, opbrengsten en grondexploitatiesaldo (per 1-1) 

Analyse van de risico’s en benodigde en aanwezige weerstands-

vermogen voor de paragraaf grondbeleid jaarverslag 

Als herzieningen grondexploitaties en jaarrekening, maar dan meer 

vooruitkijken (marktontwikkeling en risicoanalyse grondbeleid) 

gebaseerd op cijfers grondexploitaties van de jaarrekening  (1-1) 
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Meerjaren perspectief grondexploita-

ties (MPG) 
en komt in de zomer uit. Het MPG dient vervolgens  voor de vol-

gende begroting 

 

De in bovenstaande tabel genoemde documenten worden hieronder nader beschreven.  De 

kaderstellende documenten met vereisten aan de informatievoorziening aan de gemeenteraad 

komen in paragraaf 2.2 aan de orde. De beleidsinhoudelijke documenten worden in paragraaf 

2.3 beschreven.  

 

 

2.2 Beleid informatievoorziening 

De gemeente Noordoostpolder heeft beleid voor de informatievoorziening over grondzaken 

vastgelegd in de financiële verordening en in de nota grondbeleid. In deze paragraaf worden de 

beleidskaders beschreven. Deze komen ook terug in het normenkader (zie bijlage 4). 

 

Informatievoorziening grondbeleid in financiële verordening 

De financiële verordening (de huidige verordening is vastgesteld in 2010) van de gemeente 

Noordoostpolder bevat een artikel over grondbeleid (artikel 22; zie tekstvak 2-1). Deze eisen 

komen deels overeen met de eisen van artikel 16 van het BBV: de punten onder 2 a. tot en met 

e. worden ook in het BBV genoemd.  

 Tekstvak 2-1  Eisen f inanciële verordening aan informatievoorziening 

grondbeleid  

 

Kaders informatievoorziening in nota grondbeleid 

In de nota grondbeleid (vastgesteld in 2009) wordt voorgeschreven dat de gemeenteraad bij de 

jaarrekening en begroting een overzicht van de grondexploitaties te zien krijgt.  

Daarin moeten ook eventuele afwijkingen worden toegelicht. Afwijkingen moeten apart worden 

toegelicht als ze groter zijn dan €250.000 of 10% van het geraamde saldo
5
.  

 
5
 Gemeente Noordoostpolder, Op de voorgrond. Nota grondbeleid gemeente Noordoostpolder 2009, p. 44. 

Artikel 22: Grondbeleid 

1. Het college biedt ten minste eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota grondbeleid aan ter behandeling en vast-

stelling door de raad. In deze nota wordt aandacht besteed aan:  

 a. de relatie met de programma’s van de begroting;  

 b. de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente;  

 c. aan te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten;  

 d. de voorraadverwerving en uitgifte van gronden;  

 e. de uitgifte van gronden in erfpacht en de bijstelling van erfpachtvergoedingen.  

De raad stelt de nota vast binnen drie maanden nadat de nota is ingediend.  

2. In de paragraaf grondbeleid van de begroting en de jaarstukken wordt ingegaan op de uitvoering van de nota 

grondbeleid, met name de belangrijkste financiële ontwikkelingen zoals verlies/winstverwachtingen, de verwerving 

van gronden e.d. en de relaties van het grondbeleid met de programma’s. Bij de begroting en de jaarstukken doet 

het college in de paragraaf grondbeleid verslag van:  

 a. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn 

opgenomen in de begroting;  

 b. een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;  

 c. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;  

 d. een onderbouwing van de geraamde winstneming;  

 e. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken.  
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Tevens moet inzicht worden gegeven in de verwachte ontwikkeling van de reserve grondexploi-

taties in het licht van de risico’s van het grondbeleid. Daartoe een meerjarenperspectief grond-

exploitaties (MPG) aangeboden aan de raad
6
. Dat gebeurt in de zomer, een aantal maanden na 

de vaststelling van de jaarrekening.  

 

2.3 Praktijk informatievoorziening 

In deze paragraaf beschrijven we eerst de strategische beleidskaders voor het grondbeleid 

(paragraaf 2.3.1).  

Vervolgens gaan we in op de jaarlijkse informatie over de stand van zaken van de grondexploi-

taties (paragraaf 2.3.2). De informatievoorziening over individuele projecten komt aan de orde in 

bijlage 3, bij de beschrijving van de casestudies. 

Strategische beleidskaders 

Het belangrijkste strategische beleidskader is de nota grondbeleid. Daarnaast is er nog een 

aantal andere documenten van belang voor sturing van het grondbeleid door de gemeenteraad.  

Nota grondbeleid 

In de nota grondbeleid (2009) van de gemeente Noordoostpolder heeft de raad de uitgangspun-

ten voor het grondbeleid vastgesteld. In de nota wordt per onderwerp uiteengezet ‘hoe het 

werkt’ en wat de mogelijke beleidskeuzes zijn, gevolgd door een samenvatting van het beleid in 

de gemeente Noordoostpolder. De nota behandelt op die manier de volgende onderwerpen: 

� Keuze van de vorm van grondbeleid: de voorkeur voor actief grondbeleid, met vooraf-

gaand aan het starten van de ontwikkeling een eigen afweging van de gewenste kwali-

teit van de ontwikkeling en de daarmee samenhangende behoefte aan regie
7
. Er is een 

beslismodel voor medewerking aan private initiatieven
8
. 

� Kostenverhaal: bij particuliere grondexploitaties worden kosten bij voorkeur middels een 

overeenkomst met de particulier(en) verhaald; als dat niet mogelijk is wordt een exploi-

tatieplan opgesteld
9
. 

� Samenwerking: indien dat aan de orde is en voor de gemeente qua financiën, deskun-

digheid of grondposities voordelen heeft werkt de gemeente samen met marktpartijen 

bij de grondexploitatie
10

. In beginsel heeft actief grondbeleid de voorkeur; per project 

wordt op basis van de criteria grondposities, capaciteit, regie, risico’s en winstmogelijk-

heden door de gemeenteraad een afweging gemaakt van de wenselijke vorm van 

grondbeleid.  

� Verwervingsbeleid: een actief verwervingsbeleid met mogelijkheden voor strategische 

verwerving, waar nodig ondersteund met onteigeningsrecht of voorkeursrecht
11

. Strate-

gische verwervingen worden afgewogen op basis van de criteria ruimtelijk belang, prijs, 

planning en het risico dat een project niet doorgaat
12

. Er is geen budget vastgesteld 

voor strategische verwervingen.  

 
6
 Gemeente Noordoostpolder, Op de voorgrond. Nota grondbeleid gemeente Noordoostpolder 2009, p. 56. 

7
 Nota grondbeleid, p. 4; p. 18. 

8
 Nota grondbeleid, p. 30. 

9
 Nota grondbeleid, p. 25. 

10
 Nota grondbeleid, p. 31. 

11
 Nota grondbeleid, p. 37. 

12
 Nota grondbeleid, p. 36. 
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� Gronduitgifte: uitgifte in eigendom, waarbij marktpartijen indien mogelijk in concurrentie 

worden uitgenodigd een inschrijving te doen op een project, tegen residueel bepaalde 

grondprijzen. Jaarlijks wordt een grondprijzenbrief met richtprijzen opgesteld
13

.  

� Informatievoorziening: actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad:  jaarlijks de 

herzieningen grondexploitaties en een MPG
14

. 

� Risicomanagement: continue monitoring van risico’s en aanhouden van voldoende 

weerstandscapaciteit
15

. 

� Aanbesteding en staatssteun: per geval onderzoeken welke eisen het aanbestedings-

recht en de staatssteunregels stellen aan het handelen van de gemeente
16

. 

Structuurvisie 

In 2011 is een nieuwe ontwerp-structuurvisie voor de Noordoostpolder opgesteld. De structuur-

visie geeft ruimtelijke doelen voor het grondbeleid (gebiedsontwikkeling en –vernieuwing) en 

een kader voor de periodieke nota bovenwijkse voorzieningen. 

In de uitvoeringsparagraaf van deze visie gaat de gemeente in op de relatie met het grondbe-

leid
17

.  De structuurvisie benoemt de volgende punten over het grondbeleid: 

� Om volledig kostenverhaal voor bovenwijkse voorzieningen mogelijk te maken, wordt 

een jaarlijks te actualiseren ‘Nota bovenwijks’ opgesteld. 

� De ‘Nota bovenwijks’ gaat in op de geraamde kosten van bovenwijkse voorzieningen en 

de verdeling over projecten; de structuurvisie geeft een globale indicatie van de relatie 

tussen verschillende projecten. 

� Nieuwe projecten, die ten tijde van het opstellen van de structuurvisie nog niet waren 

voorzien, worden opgenomen in de jaarlijks te actualiseren ‘Nota bovenwijks’,  zodat 

ook daarvoor kostenverhaal afdwingbaar wordt.
18

 

� De structuurvisie zal worden gebruikt ter onderbouwing van een fondsbijdrage voor 

ruimtelijke kwaliteit in eventuele anterieure overeenkomsten
19

. 

Nota bovenwijkse voorzieningen 

In december 2009 is een nieuwe nota bovenwijkse voorzieningen opgesteld. Met deze nota is 

de systematiek voor kostenomslag van bovenwijkse voorzieningen gewijzigd. Niet langer wordt 

gebruik gemaakt van een vast bedrag per m2 uitgegeven grond. De nieuwe systematiek is ge-

baseerd op de drie criteria voor verhaal van bovenwijkse kosten uit de Grondexploitatiewet: 

profijt, causaliteit en proportionaliteit. Dat maakt de gekozen systematiek ook bruikbaar voor 

kostenverhaal voor bovenwijkse voorzieningen bij particuliere grondexploitaties.  

 
13

 Nota grondbeleid, p. 42. 
14

 Nota grondbeleid, p. 52; p. 56. 
15

 Nota grondbeleid, p. 52. 
16

 Nota grondbeleid, p. 55. 
17

 Gemeente Noordoostpolder, Structuurvisie 2011, p. 44 – 50. 
18

 In 2009 is een nota bovenwijkse voorzieningen vastgesteld. Die nota is echter nog niet geactualiseerd. 
19

 De terminologie die hier gebruikt wordt is die van de Grondexploitatiewet (afdeling 6.4 in de Wro, 2008). Deze ver-

plicht volledig kostenverhaal van bepaalde kostensoorten, ook wanneer de gemeente zelf niet de ontwikkeling ter hand 

neemt. Dat kan formeel met een exploitatieplan gebeuren – in dat geval is het verplichte kostenverhaal ook het maxima-

le kostenverhaal – maar ook met een voor vaststelling van het bestemmingsplan te sluiten overeenkomst. In dergelijke 

anterieure overeenkomsten heeft de gemeente de ruimte om bovenop de verplicht te verhalen kosten een extra bijdrage 

voor ruimtelijke ontwikkelingen te verhalen, mits daarvoor een onderbouwing in de structuurvisie bestaat (Wro art.6.24 

lid 1).  
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Er wordt in de huidige systematiek een raming gemaakt van de te maken kosten voor boven-

wijkse voorzieningen en in de nota wordt aangegeven uit welke projecten deze voorzieningen 

gedekt moeten worden. Er is dus geen sprake meer van voeding van de reserve Bovenwijkse 

voorzieningen uit een vaste afdracht per m² voor ieder project
20

.  

 

In de praktijk is slechts een beperkt aantal bovenwijkse voorzieningen in de nota opgenomen. 

Het gaat om infrastructurele werken en om een sporthal. Die laatste komt overigens niet voor 

op de lijst met bij exploitatieplan verhaalbare kosten in het Bro (Besluit ruimtelijke ordening, van 

het rijk, 2008). Wanneer de kosten voor deze voorziening alleen op gemeentelijke exploitaties 

en niet op particuliere exploitaties worden verhaald, is dat voor het kostenverhaal geen pro-

bleem.  

Nota reserves en voorzieningen 

In de Nota reserves en voorzieningen (2009) formuleert de gemeente het algemene beleid voor 

het aanhouden van financiële reserves.  

Over de reserve grondexploitatie zegt deze nota dat voor verwachte verliezen onmiddellijk een 

voorziening wordt getroffen. Deze voorziening wordt volgens de nota administratief doorge-

voerd als een vermindering van de boekwaarde van de betreffende exploitatie
21

. Dat geldt zo-

wel voor lopende grondexploitaties als voor nog niet in exploitatie genomen gronden
22

. Aan de 

reserve grondexploitatie wordt geen rente toegerekend
23

. Ook wordt geen rente toegevoegd 

over het deel van de boekwaarde waarop een voorziening in mindering is gebracht. 

Nota apparaatskosten 

In de nota apparaatskosten (2009) wordt de toerekening van apparaatskosten aan de grondex-

ploitaties geregeld. Er wordt een budget vastgesteld per grondexploitatie, afhankelijk van het 

type (woningbouw of bedrijventerrein). Daarbij worden verschillende categorieën apparaatskos-

ten, zoals toezicht, juridische zaken en stedenbouw, onderscheiden. De uiteindelijke norm voor 

de apparaatskosten bedraagt voor woningbouwprojecten 22% en bij bedrijventerreinen 18% 

van de kosten voor bouw- en woonrijp maken
24

.  

Omdat de nota van 2009 is, kan nog niet aangesloten worden bij de plankostenscan van de 

rijksoverheid
25

. Wel wordt in de nota een relatie gelegd met de Grondexploitatiewet, waarop ook 

de plankostenscan gebaseerd is.  

Handboek grondzaken 

In 2010 is een ambtelijk handboek grondzaken opgesteld, waarin de processen die bij grondex-

ploitaties een rol spelen, vastgelegd zijn. Het is een intern ambtelijk document en dus niet door 

de raad vastgesteld. 

 

Het handboek gaat expliciet in op de risicobeheersing bij grondexploitaties. 

 

 
20

 In de grondexploitaties van de casestudies is dit overigens nog wel het geval. Bij de Munt II is de bijdrage geschrapt 

om te besparen op de investeringen van de grondexploitatie voor dit bedrijventerrein (zie bijlage 3, paragraaf 3.3).  
21

 In de praktijk wordt op de balans van het project aan de kostenzijde van de balans de voorziening opgevoerd en aan 

de opbrengstenzijde een onttrekking uit de reserve grondexploitaties. Voor de boekwaarde van het project maakt de 

voorziening dus niet onmiddellijk verschil. Zie bijvoorbeeld jaarrekening 2009, p. 178.  
22

 Nota reserves en voorzieningen 2009, p. 8. 
23

 Nota reserves en voorzieningen 2009, p. 11. 
24

 Nota apparaatskosten, p. 9. 
25

 In het kader van de Grondexploitatiewet – die verplicht kostenverhaal bij particuliere grondexploitaties regelt – heeft 

de rijksoverheid een scan ontworpen, waarmee het te verhalen bedrag voor plankosten gemaximeerd is. Zo wordt 

voorkomen dat gemeenten onevenredig veel apparaatskosten aan private exploitanten doorberekenen.  
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Volgens het handboek wordt per exploitatie periodiek een risicoanalyse uitgevoerd langs de 

volgende stappen
26

: 

� Vaststellen doel 

� In kaart brengen risico’s  

� Vaststellen belangrijkste risico’s 

� In kaart brengen beheersmaatregelen 

 

De risico’s worden ingedeeld in drie categorieën: verwervingsrisico’s, realisatierisico’s en afzet-

risico’s. Daarnaast worden vier typen beheersmaatregelen benoemd: het aanpassen van de 

fasering, het wijzigen van het programma, het wijzigen van het ruimtegebruik of het aanpassen 

van budgetten
27

.  

 

Het handboek beschrijft ook andere aspecten van de (ambtelijke) procedures rond grondexploi-

tatie. De bestuurlijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen raad en college wordt niet 

behandeld.  

 

Jaarlijkse informatievoorziening over  grondbeleid en  
grondexploitaties 
 

Relatie P&C-documenten, MPG en Nota weerstandsvermogen grondbedrijf 

Jaarlijks is er een aantal periodieke documenten waarin de gemeenteraad geïnformeerd wordt 

over de stand van zaken van de grondexploitaties. Dat zijn allereerst de programmabegroting 

en het jaarverslag  (de paragraaf grondbeleid met name). Tegelijkertijd met de jaarrekening 

(naast het jaarverslag)  wordt de ‘herzieningen van de grondexploitaties’ vastgesteld
28

. Daar-

naast beschikt de gemeente sinds 2009  jaarlijks over een MPG en over een notitie weer-

standsvermogen met daarin de risicoanalyse van de grondexploitaties. 

 

De verschillende rapportages over de grondexploitaties zijn onderling gerelateerd: 

� De ‘herzieningen van de grondexploitaties’ per 1 januari van ieder jaar worden verwerkt 

in het jaarverslag over het voorbije jaar.  

� De notitie weerstandsvermogen met daarin de analyse van de risico’s wordt ook ge-

bruikt in de paragraaf grondbeleid van het jaarverslag; ook deze notitie is gebaseerd op 

cijfers per 1 januari. 

� Het MPG is gebaseerd op de jaarrekening en komt in de zomer uit.  

� De programmabegroting is feitelijk gebaseerd op de MPG-cijfers en dus ook op de jaar-

rekening. 

Consequentie van deze samenhang is dat de in de programmabegroting gebruikte cijfers date-

ren van de voorgaande 1 januari. Er wordt voor het opstellen van het MPG of van de program-

mabegroting geen actualisatie van de cijfers uit het jaarverslag uitgevoerd.   

 
26

 Handboek grondzaken, p. 25. 
27

 Handboek grondzaken p. 26. 
28

 Vanaf de jaarrekening 2011 zal dit niet meer tegelijkertijd gebeuren, omdat de jaarrekening een maand eerder gereed 

dient te zijn.  
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Grondbeleid in programmabegroting en jaarverslag  (en jaarrekening ) 

In de paragraaf grondbeleid van programmabegroting beschrijft de gemeente
29

: 

� Het vigerende grondbeleid en recente wijzigingen daarin. 

� De financiële reserves voor grondbeleid in relatie tot de risico's. 

� De lopende grondexploitaties met informatie over looptijd, boekwaarde en verwacht re-

sultaat.  

� De nog niet in exploitatie genomen gronden. 

� Een korte toelichting per in exploitatie genomen complex.  

 

Daarnaast komt het grondbeleid aan de orde in de paragraaf weerstandsvermogen
30

 en in het 

programma ‘Fysieke leefomgeving´
31

. 

 

Ook het jaarverslag bevat een uitgebreide paragraaf grondbeleid, met daarin
32

: 

� Een beschrijving van de doelen van het grondbeleid. 

� Een overzicht van lopende grondexploitaties met informatie over looptijd, oppervlakte, 

functie, boekwaarde en verwacht eindresultaat.  

� Een overzicht van niet in exploitatie genomen gronden met informatie over functie, op-

pervlakte en boekwaarde.  

� Een beschrijving van de verworven gronden in het afgelopen jaar.  

� Beschrijving van het beleid voor gronduitgifte, particuliere grondexploitaties en boven-

wijkse voorzieningen. 

� Een toelichting op elke lopende grondexploitatie en een beschrijving van de voorne-

mens met de nog niet in exploitatie genomen gronden. 

� Beschrijving van het beleid voor winstneming en afsluiting van grondexploitaties met in-

formatie over in het afgelopen jaar genomen winst.  

� Een overzicht van de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit, met een uitleg 

van de gebruikte methode om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen. 

Ook op andere plaatsen in het jaarverslag komen de risico’s van het grondbeleid aan de orde. 

De paragraaf weerstandsvermogen benoemt de grondexploitaties als risico voor de gemeen-

te
33

. De projecten Emmelhage en Wellerwaard worden daar expliciet genoemd
34

. Ook in pro-

gramma 3, ‘Wonen en ruimtelijke ordening’, komt het grondbeleid aan de orde
35

. 

In de jaarrekening (bij het jaarverslag) komen de grondexploitaties en niet in exploitatie geno-

men gronden terug in de toelichting op de balans
36

. De niet in exploitatie genomen gronden 

worden daarbij ieder afzonderlijk benoemd met de boekwaarde aan het begin en einde van het 

boekjaar en per m². De grondexploitaties worden samengevat in vier categorieën: woningbouw 

en bedrijventerrein in Emmeloord of de dorpen.  

 
29

 Programmabegroting 2011, p. 145 – 150. 
30

 Programmabegroting 2011, p. 99. 
31

 Programmabegroting 2011, p. 33 – 41; voor 2011 is dit het programma ‘Wonen en ruimtelijke ordening’. 
32

 Jaarverslag 2010, p. 245 – 253. 
33

 Jaarverslag 2010, p. 216 – 217. 
34

 Jaarverslag 2010, p. 218. 
35

 Jaarverslag 2010, p. 49 – 50. 
36

 Jaarrekening 2010, p. 28 – 29. 
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Daarnaast bevat de jaarrekening een overzicht met mutaties per complex
37

. 

Herzieningen grondexploitaties 

De grondexploitaties worden jaarlijks herzien in de ‘herzieningen van de grondexploitaties’,  een 

apart document, aan de raad voorgelegd. In het document worden allereerst de uitgangspunten 

voor de herzieningen benoemd
38

. Vervolgens wordt per complex een korte toelichting gegeven 

en wordt de stand van zaken per 1 januari van het voorgaande en van het huidige jaar beschre-

ven. Per kosten- en opbrengstensoort wordt de ontwikkeling in het voorbije jaar getoond, met 

het verwachte eindresultaat op basis van de nieuwste raming.  

 

Op projectniveau wordt dus zowel via de herzieningen van de grondexploitaties als via de 

MPG’s aan de raad informatie gegeven over het verloop van de grondexploitaties. 

 

Het belangrijkste verschil is dat de herzieningen extra aandacht besteden aan het gerealiseerde 

resultaat in het afgelopen jaar in vergelijking met de begroting. Het MPG gaat meer in op de 

verwachtingen per project voor de langere termijn, die komen in de herzieningen in mindere 

mate aan de orde.  

Meerjarenperspectief grondexploitaties  

Ieder jaar wordt in twee documenten de (financiële) stand van zaken van de grondexploitaties 

nader toegelicht: de nota weerstandsvermogen grondbedrijf en het meerjarenperspectief 

grondexploitaties (MPG). Het meerjarenperspectief gaat in op: 

� De uitgangspunten voor de grondexploitaties voor wat betreft kosten, opbrengsten, pa-

rameters etc. 

� Een analyse van de situatie op de markt voor woningen en bedrijventerrein en van de 

consequenties daarvan voor de grondexploitaties. 

� Een overzicht van de lopende grondexploitaties met verwacht eindresultaat en van de 

nog niet in exploitatie genomen gronden, met in de bijlage een overzicht van boekwaar-

den en de ontwikkeling daarvan.  

� Een beschrijving van de risico’s van het grondbeleid, met in de bijlage een overzicht 

van risico’s per project met behulp van een ‘stoplichtmodel’. In de nota grondbeleid zijn 

‘alarmbellen’ gedefinieerd als financiële afwijkingen groter zijn dan een bepaald bedrag 

of percentage. Deze zijn opgenomen in het stoplichtmodel. 

Het MPG geeft een overzicht van alle projecten met de boekwaarde en het verwachte resultaat. 

Daarmee is ook de totale stand van zaken – de boekwaarde van alle complexen samen en het 

totaal verwachte financieel resultaat – inzichtelijk gemaakt
39

.  

 

In een extra bijlage bij het MPG van 2010 wordt per complex een nadere toelichting gegeven op 

de financiële stand van zaken en op de risico’s, voor zowel lopende grondexploitaties als nog 

niet in exploitatie genomen gronden. Deze bijlage is in 2009 en 2011 niet verschenen. Als deze 

bijlage ontbreekt kan moeilijker wordt beoordeeld wat de project specifieke risico’s zijn en hoe 

die zijn verantwoord. De bijlage van MPG 2010 is evenwel niet geheel helder in verantwoording, 

met name aangaande de kleur van het stoplicht en de drie onderscheiden typen stoplicht (zie 

verder paragraaf 3.1). 

 
37

 Jaarrekening 2010, p. 153 – 193. 
38

 Herziening grondexploitaties gemeente Noordoostpolder 2011, p. 7 – 8. 
39

 Zie bijvoorbeeld MPG 2011, p. 18. 
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Notitie weerstandsvermogen grondbedrijf 

In de jaarlijkse notitie weerstandsvermogen grondbedrijf worden de risico’s van de grondexploi-

taties geanalyseerd voor de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen in het jaarver-

slag (paragraaf grondbeleid). Deze notitie wordt niet door de raad vastgesteld.  

Bij de risicoanalyse wordt gebruik gemaakt van een Monte Carlo model
40

. Dat model en de 

daarbij behorende parameters worden toegelicht in de nota, voordat de eigenlijke berekening 

van de benodigde weerstandscapaciteit plaatsvindt. Naast deze algemene risicoberekening 

wordt een aantal project specifieke risico’s benoemd en gekwantificeerd. 

 

2.4 Rol van de raad 

Het grondbeleid komt de laatste jaren regelmatig aan de orde in de raad, onder andere bij de 

behandeling van begroting en jaarrekening. Een belangrijk punt is dat de raad zich zorgen 

maakt over de verslechterende financiële positie van het grondbedrijf
41

, vooral bij de exploita-

ties en grondposities voor bedrijventerreinen
42

. In deze paragraaf kijken we specifiek naar de rol 

van de raad bij het vaststellen van de nota grondbeleid, van de meerjarenperspectieven grond-

exploitaties en van de afzonderlijke grondexploitaties aan de hand van  drie casestudies.  

Behandeling nota grondbeleid 

Voorafgaand aan de vaststelling van de definitieve nota grondbeleid in het najaar van 2009 is in 

het voorjaar van 2009 een raadsvoorstel met het beleid op hoofdlijnen in de raad behandeld
43

. 

Hierdoor kreeg de raad in een vroeg stadium de gelegenheid om richting aan het beleid te ge-

ven. De vastgestelde beleidskaders werden vervolgens uitgewerkt in een nota. De raad stelt het 

voorstel vast met één wijziging: in het oorspronkelijke voorstel werd de ruimte voor strategische 

verwervingen beperkt tot gronden die naar verwacht binnen vijf jaar in ontwikkeling genomen 

zouden worden en deze termijn wordt op verzoek van de raad geschrapt
44

.  

 

Bij de behandeling van de nota grondbeleid in de commissie woonomgeving op 18 augustus 

2009 zijn er twee punten die de discussie domineren.  

� Enerzijds is dat het initiatief van één van de raadsleden om bepaalde delen van de nota 

meer SMART te formuleren. Het gaat niet om inhoudelijke wijzigingen op de nota, maar 

om een andere wijze van formuleren. De wethouder geeft aan dat de formulering van 

de voorgestelde wijzigingen niet beter is dan de voorliggende tekst.  

� Een ander punt van discussie is de methodiek van grondprijsbepaling. Enkele raadsle-

den vragen of het niet mogelijk is om lagere grondprijzen te rekenen, eventueel door 

toepassing van een andere berekeningsmethodiek. Zij vinden het niet juist dat de 

grondprijs voor een vrijstaande woning veel hoger is dan die voor een rijwoning
45

.  

 

In beginsel gaat de nota met deze opmerkingen door naar de raad als hamerstuk. Omdat het 

college de suggestie over een alternatieve formulering die meer SMART is niet heeft overge-

nomen, wordt door de PvdA/GroenLinks-fractie een amendement van dien aard ingediend. Het 

 
40

 In een Monte Carlo simulatie wordt een groot aantal scenario’s doorgerekend met binnen bepaalde vastgestelde 

bandbreedtes verschillende variabelen. Dit geeft een beeld van de spreiding van de mogelijke uitkomsten van het pro-

ject. Op p. 14 en 15 van dit rapport wordt het model nader beschreven.  
41

 Verslag raadsvergadering 23 / 30 juni 2011. 
42

 Verslag raadsvergadering 11 november 2010. 
43

 Raadsvoorstel Kadernota grondbeleid, d.d. 14 april 2009. 
44

 Verslag raadsvergadering 28 mei 2009. 
45

 Verslag commissie woonomgeving 18 augustus 2009. 
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amendement is weergegeven in tekstvak 2-2. Het amendement vindt echter bij de overige frac-

ties geen steun en de wijzigingen worden dus niet doorgevoerd; de indiener trekt zijn amende-

ment in.  

 

Opnieuw komen in de raad de grondprijzen aan de orde. Het gaat ditmaal vooral om de grond-

prijzen voor bedrijventerreinen. Eén fractie maakt bezwaar tegen de toerekening van boven-

planse kosten aan die terreinen en pleit voor een lagere grondprijs, “zonder franje”. Over de 

grondprijzen voor woningbouw wordt opgemerkt dat de residuele methodiek, als die correct 

gehanteerd wordt, ook betekent dat bij dalende woningprijzen de grondprijzen dalen. Die op-

merking speelt in het debat verder echter geen rol. 

 

De nota grondbeleid wordt vervolgens zonder stemming unaniem door alle fracties aangeno-

men
46

.  

Tekstvak 2-2  Amendement  bi j  nota grondbele id  

 

Behandeling meerjarenperspectieven grondexploitaties 

Het eerste meerjarenperspectief (2009) wordt behandeld in de commissie Woonomgeving van 

22 september 2009 en in de gemeenteraad van 8 oktober 2009. Opnieuw komen in de raad de 

grondprijsverlagingen aan de orde. Het motief is ditmaal dat het financieel voordeliger is om 

grond sneller te verkopen tegen een lagere prijs dan om de prijzen op hoog niveau te houden 

 
46

 Verslag raadsvergadering 3 september 2009. 

Amendement GroenLinks  ingediend door PvdA/  

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 3 september 2009; overwegende dat: 

de formulering van de nota Grondbeleid op een aantal onderdelen meer SMART kan, zodat de uitvoering van de werkzaamhe-

den van het college beter door de gemeenteraad kan worden gecontroleerd; dit noodzakelijk/nuttig wordt geacht om te voor-

komen dat over de keuze van het college discussie ontstaan op een moment dat dit geen invloed meer kan hebben op de 

vaststelling van de grondprijzenbrief; het opnemen van de gemeenten in de nota Grondbeleid als kaderstelling niet zinvol lijkt 

omdat dit de beleidsvrijheid van het college te veel zou aantasten; 

stelt het volgende amendement voor: 

het voorstel in dier voege aan te passen dat de nota Grondbeleid wordt aangevuld met de volgende geformuleerde doelstellin-

gen:  

1) Voorafgaande aan het onherroepelijk worden van een bestemmingsplan, wenst de gemeente de betreffende gronden 

in haar eigendom te hebben om zelf een grondexploitatie te voeren. 

2) Per te ontwikkelen ruimtelijk project wordt aan de gemeenteraad een afweging voorgelegd welke vorm van grondbe-

leid de beste keuze is. Hiervoor wordt een afwegingskader opgesteld met de volgende factoren en elementen: 

a) grondpositie; b) capaciteit van de gemeente; c) wens tot regie; d) winstmogelijkheden/haalbaarheid; e)risico's. 

3) Indien actief grondbeleid niet de optimale keuze is, wordt bezien welke andere vorm van grondbeleid het beste is. 

4) In eerste instantie wordt geprobeerd middels een overeenkomst (het privaatrechtelijke spoor) met een private partij 

het kostenverhaal te regelen. 

5) Indien het sluiten van een overeenkomst niet slaagt, wordt middels het opstellen van een exploitatieplan (het publiek-

rechtelijke spoor) het kostenverhaal geregeld. 

6) De marktconforme prijs bij verpachting is de geldende pacht zoals Domeinen deze hanteert. 

7) Jaarlijks wordt door het college, voorafgaande aan de vaststelling van de grondprijzenbrief, aan de raad meegedeeld 

welke gemeenten worden gebruikt bij de vaststelling van de grondprijzen op basis van de comparatieve methode." 
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en langer rente te betalen
47

. 

 

Het tweede MPG wordt een jaar later besproken (7 oktober 2010). In de commissiebehandeling 

wordt gevraagd naar het risico van bedrijventerrein Munt III: als de groei minder wordt, waarom 

dan dat bedrijventerrein nog ontwikkelen? En kan het niet over worden gedaan aan een private 

ontwikkelaar? Dat laatste wil de wethouder niet, omdat hij regie over de ontwikkeling wil kunnen 

houden.  

 

Andere punten die naar voren komen, zijn een gezamenlijke aanpak van de crisis met buurge-

meenten, het risico van de Wellerwaard en het feit dat in Emmelhage de verkoop van particulie-

re kavels beter verloopt dan die van kavels aan projectontwikkelaars. De wethouder geeft daar-

op aan dat hij in gesprek is met alle betrokken ontwikkelaars om na te gaan hoe de verkoop te 

versnellen zou zijn. 

 

Na deze discussieonderwerpen wordt het voorstel als hamerstuk naar de raad doorverwezen, 

waar het zonder stemming wordt aangenomen
48

.  

 

Opvallend is dat de raadscommissie zich afvraagt waarom de raad een MPG krijgt toegestuurd. 

Gesuggereerd wordt dat met de herzieningen van de grondexploitaties bij de jaarrekening er al 

voldoende informatie wordt voorgelegd
49

. Er is inderdaad, mede omdat beide documenten op 

dezelfde informatie, de grondexploitaties per 1 januari, zijn gebaseerd, sprake van een zekere 

overlap tussen jaarrekening, herzieningen en MPG. Een verschil is wel dat het accent in jaar-

verslag en herzieningen meer ligt op wat er (in het afgelopen jaar) gebeurd is in de exploitatie, 

terwijl het in het MPG meer gaat om een vooruitblik. 

 

Uit de interviews blijkt dat de raad niet altijd gebruik weet te maken van de hem aangeboden 

informatie over grondexploitaties.  

Brochure ‘Handreiking grondexploitaties’ 

Ten behoeve van de gemeenteraad (en het college) heeft de gemeente een ‘Handreiking 

grondexploitaties´ opgesteld. In deze brochure worden de verschillende begrippen die in de 

documenten over grondbeleid gebruikt worden, toegelicht. Daarnaast wordt aan de hand van 

een voorbeeld-exploitatie duidelijk gemaakt hoe verschillende risico’s en parameters invloed 

hebben op het eindresultaat. Ook de sturingsmogelijkheden van de raad worden in de brochure 

kort toegelicht.  

 

In de brochure worden normen beschreven voor een transparant grondbeleid. Getoetst aan die 

normen scoort de gemeente Noordoostpolder behoorlijk goed – een 7+, in cijfers uitgedrukt, 

beduidend hoger dan de meeste andere gemeenten (zie bijlage 4). De hoogste score wordt 

behaald voor de beleidskaders, die vrijwel volledig zijn. 

Casestudies in de gemeenteraad 

Op projectniveau geven de casestudies belangrijke bevindingen over de rol van de gemeente-

raad bij grondexploitaties: 

� De raad is niet bij alle projecten op dezelfde manier betrokken. Bij Emmelhage en Wel-

lerwaard is de betrokkenheid van de raad de afgelopen paar jaar groter dan bij de Munt 

II. Bij Emmelhage uitte die betrokkenheid zich in een initiatiefvoorstel van de raad voor 

een koerswijziging voor fase 1B. Dit initiatiefvoorstel werd aangenomen en heeft geleid 

 
47

 Verslag raadsvergadering 8 oktober 2009. 
48

 Verslag raadsvergadering 7 oktober 2010. 
49

 Verslag commissie Woonomgeving , september 2010. 
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tot het opstellen van een nieuw stedenbouwkundig plan en een beter verwacht grond-

exploitatieresultaat.  

� Bij de Wellerwaard wil de raad vooral frequent op de hoogte gehouden worden van de 

ontwikkelingen van het project en van de risico’s daarin. De raad wil vanwege het risi-

coprofiel van dit project er nauw bij betrokken zijn.   

� Bij de Munt II is de betrokkenheid beperkter, hoewel het risico van dat project groter is. 

Daarbij kan meespelen mee dat de besluitvorming over de Munt II veel eerder heeft 

plaatsgevonden en dat het project daarom verder van de huidige raad afstaat. Ook 

speelt mee dat bij de Munt II vrijwel alle sturingsmogelijkheden in het verleden al benut 

zijn; de raad kan gezien het planstadium daarvan weinig invloed meer uitoefenen.  

� De raad krijgt langs verschillende kanalen informatie over de stand van zaken in de pro-

jecten, maar deels is die informatie dubbelop. Het MPG informeert, bijvoorbeeld, gro-

tendeels over dezelfde zaken als de jaarrekening: de boekwaarde, de netto contante 

waarde, de planning. Het MPG geeft daarbij wel meer toelichting over de relatie tussen 

de marktomstandigheden en de keuzes die gemaakt zijn of kunnen worden in de 

grondexploitaties. De herzieningen van de grondexploitaties gaan weer meer in op de 

inkomsten en uitgaven in het afgelopen jaar. Geen van de documenten geeft veel in-

formatie over de prognoses per project voor de komende jaren: verwachte uitgaven, 

verwachte inkomsten, planning daarvan en consequenties voor bijvoorbeeld de ver-

wachte ontwikkeling van de boekwaarde. Dat laatste geldt ook voor de niet in exploitatie 

genomen gronden. Er wordt in het MPG geen gebruik gemaakt van verschillende sce-

nario’s voor de ontwikkeling van de grondexploitaties in de komende jaren. Dat maakt 

het, ondanks het grote aanbod aan informatie over de projecten, lastig om strategisch 

te sturen op de grondexploitaties.  

 

Uit de casestudies blijkt dus dat de raad op een aantal momenten op grond van de hem aange-

boden informatie heeft bijgestuurd. De raad is niet bij alle projecten in even sterke mate betrok-

ken; de betrokkenheid is groter bij Wellerwaard en Emmelhage dan bij Munt II. Deels is dat het 

gevolg van de keuze om Emmelhage en Wellerwaard als ‘directieprojecten’ extra aandacht te 

geven.  

 

2.5 Conclusies 

Uitgewerkt beleidskader met verantwoordingsinformatie 

Het grondbeleid van de gemeente Noordoostpolder heeft in de periode 2008 tot 2011 een ver-

nieuwing doorgemaakt, waarbij het instrumentarium voor het grondbeleid en de mogelijkheden 

voor sturing en controle van het grondbeleid door de raad aanzienlijk zijn verbeterd.  

In 2009 is de nota grondbeleid door de raad vastgesteld, waarin de gemeente voor alle facetten 

van het grondbeleid aangeeft wat haar beleidslijn is. Het beleid uit de nota grondbeleid is nader 

uitgewerkt in een aantal nota’s over deelonderwerpen van het grondbeleid, zoals de nota over 

bovenwijkse voorzieningen. 

 

De informatievoorziening over de individuele grondexploitaties en over de niet in exploitatie 

genomen gronden (NIEGG) verloopt via verschillende documenten. Allereerst zijn dat de pro-

grammabegroting en jaarrekening, waarin de stand van zaken per exploitatie is beschreven. 

Tegelijkertijd met de jaarrekening wordt een document met ´herzieningen grondexploitaties´ aan 
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de raad voorgelegd
��

. Deze herzieningen gaan in op de begrote en gerealiseerde inkomsten en 

uitgaven in het voorafgaande jaar en op de geactualiseerde raming (prognose) voor het totaal 

van de exploitatie(s). Ook wordt jaarlijks, tussentijds, in de zomer, een meerjarenperspectief 

grondexploitaties (MPG) aangeboden volgens de specificaties die daarvoor in de nota grondbe-

leid bepaald zijn. Het MPG gaat in vergelijking met de herzieningen meer in op de situatie op de 

markt en de gevolgen daarvan voor de grondexploitaties.  

Bevindingen bij de informatievoorziening 

1. De informatievoorziening over het grondbeleid is in hoge mate transparant, van voldoende 

kwaliteit en redelijk volledig. 

2. Er ontbreekt wel zicht op de ontwikkeling van de grondbedrijf als geheel in de komende vijf 

tot tien jaar. 

In de jaarrekening, de herzieningen grondexploitaties en het MPG staat deels dezelfde informa-

tie. Er is onderling wel enig accentverschil, maar op hoofdlijnen bieden de documenten dezelfde 

cijfers. Wat mist in de informatievoorziening over de grondexploitaties is een vooruitblik op de 

verwachte ontwikkeling van de portefeuille als geheel in de komende vijf tot tien jaren. Vragen 

die daarbij zouden horen, zijn: hoe ontwikkelt zich naar verwachting de boekwaarde bij de lo-

pende grondexploitaties? Welke nieuwe complexen worden in exploitatie genomen en welk 

voorraad niet in exploitatie genomen gronden resteert dan met welke boekwaarde? Wat bete-

kent dat voor de verwachte ontwikkeling van de reserve grondexploitaties?  

 

3. De Notitie weerstandsvermogen grondbedrijf wordt niet aan de raad voorgelegd. 

Ook valt op dat de risicoanalyses van lopende grondexploitaties (de vastgestelde risico’s, kans 

van optreden en de financiële doorrekening ervan in bandbreedtes), opgenomen in de notitie 

weerstandsvermogen grondbedrijf, door het college niet aan de raad gecommuniceerd worden, 

ook niet in het MPG. Daarmee is het voor de raad onduidelijk of de grondexploitaties in de pro-

blemen komen wanneer, bijvoorbeeld, de afzet van bedrijfskavels nog langzamer verloopt dan 

verwacht. Het totale resultaat ervan wordt wel verwerkt in het MPG en zo aan de raad toege-

stuurd.  

 

4. De Raad kan meer sturen en controleren ten aanzien van het grondbedrijf als geheel. 

In de afgelopen jaren heeft de raad zelf actief zijn kaderstellende en controlerende rol opgepakt. 

Dat gebeurt echter vooral op het niveau van individuele projecten en niet op de grotere lijnen 

van het beleid. De informatievoorziening over de grondexploitaties is daar debet aan. Het ge-

brek aan informatie over de verwachte ontwikkelingen in het grondbedrijf en de risico’s daarbij 

in de komende jaren maken het voor de raad niet eenvoudig om daarop te sturen.  

Op projectniveau is het effect van de acties van de raad wel te zien. Een voorbeeld daarvan is 

het nieuwe planontwerp voor Emmelhage fase 1B, nadat het oorspronkelijke plan voor de voor-

zieningenknoop financieel en in de markt onhaalbaar was bevonden. 

  

 
50

 Vanaf 2012 gebeurt dit niet meer gelijktijdig, omdat de jaarrekening een maand eerder verschijnt.  
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Hoofdstuk 3: Risico’s en risicomanagement bij grond-
beleid 
 
In het voorgaande hoofdstuk is de informatievoorziening over het grondbeleid in de 

Noordoostpolder beschreven. In dit hoofdstuk beschrijven we op basis van die informa-

tie en nader verdiept met een aantal interviews en drie casestudies, het beleid voor risi-

comanagement en risicobeheersing bij de gemeentelijke grondexploitaties in 2008 tot 

2011. Toelichting op de risico’s en de casestudies is te vinden in de bijlagen.  

 

3.1 Risico’s en risicomanagement: algemeen 

In de nota grondbeleid heeft de gemeente Noordoostpolder bepaald dat de risico’s bij grondex-

ploitaties continue en systematisch gemonitord moeten worden
51

. Dat beleid is op een aantal 

manieren uitgewerkt. 

 

Een belangrijk document voor het risicomanagement is de jaarlijkse notitie weerstandsver-

mogen grondbedrijf. In deze notitie wordt jaarlijks bepaald welke weerstandscapaciteit de ge-

meente nodig heeft. De notitie wordt niet vastgesteld door de raad, de onderliggende rekenme-

thodiek is dat wel en de jaarlijkse uitkomsten worden via de jaarrekening vastgesteld. Deze 

benodigde weerstandscapaciteit is opgebouwd uit de kwantificering van risico’s van:  

a) de lopende grondexploitaties (exclusief twee grote projecten),  

b) de niet in exploitatie genomen gronden,  

c) twee grote projecten waarbij aparte risicoanalyses worden uitgevoerd.  

 

a) Risico’s lopende grondexploitaties (exclusief twee grote projecten) 

Voor de lopende grondexploitaties (exclusief twee grote projecten, zie c hieronder) wordt op 

grond van de boekwaarden van de lopende grondexploitaties, van de nog te maken kosten en 

opbrengsten en van aannamen over de fasering berekend welk weerstandsvermogen nodig is 

om de risico’s in 90% van de gevallen te kunnen afdekken
52

. 

 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van een Monte Carlo analyse, waarbij alle variabelen in een 

grondexploitatie binnen een bepaalde bandbreedte variëren. De parameters die bij de analyse 

in 2011 gehanteerd zijn, zijn samengevat in tabel 3-1. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden 

met een tot 50% langere looptijd van het project of 25% lagere grondprijzen voor bedrijven.   

Tabel  3-1  Parameters Monte Carlo analyse r is ico’s  grondbedri j f  Noordoostpolder 

(a l leen toegepast  voor  lopende grondexploita t ies exclusief  twee grote pro-

jecten )  

Parameter Ondergrens Bovengrens 

Rente 0,5% lager 0,5% hoger 

Kostenstijging 1% lager 2% hoger 

 
51

 Nota grondbeleid 2009, p. 51. 
52

 Notitie weerstandsvermogen Noordoostpolder 2011, p. 13 – 20; Jaarverslag 2010, p. 252. 
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Parameter Ondergrens Bovengrens 

Opbrengstenstijging 2% lager 0% 

Looptijd  2% korter 50% langer 

Verwervingskosten 1% lager 3% hoger 

Sloopkosten 10% lager 1% hoger 

Bodemsanering 30% lager 30% hoger 

Bouwrijp maken 20% lager 10% hoger 

Woonrijp maken 20% lager 10% hoger 

Planontwikkelingskosten 10% lager 30% hoger 

VTU 10% lager 30% hoger 

Grondprijzen woningbouw, kanto-

ren, voorzieningen 

15% lager 2,5% hoger 

Grondprijzen bedrijven 25% lager 5% hoger 

Bron: Notitie weerstandsvermogen Noordoostpolder 2011, p. 20 – 21 (geen raadsstuk) 

Figuur 3-1  Variat ie  kosten- en opbrengstenramingen: rood = ongunstig,  groen = gunstig 

(a l leen bi j  lopende grondexploita t ies exclusie f  twee grote projecten)  

 

Bron: Notitie weerstandsvermogen Noordoostpolder 2011; bewerking RIGO (geen raadsstuk) 

Bij lopende grondexploitaties worden de verschillen risico’s vervolgens gekwantificeerd (zie 

figuur 3.1). Zo heeft een 50% langere looptijd aanzienlijke gevolgen op de kosten, net zoals 

grondprijsverlaging op de opbrengsten.   

b) Risico’s niet in exploitatie genomen gronden 

Voor niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) wordt volgens het MPG en volgens de noti-

tie weerstandsvermogen een risicoreserve ter grootte van 50% van het verschil tussen de 

boekwaarde en de marktwaarde bij huidig gebruik aangehouden
53

. De kans dat het project 

waarvoor de grond verworven wordt, niet doorgaat, wordt dus ingeschat op 50%. Daarnaast 

worden deze gronden jaarlijks getaxeerd door een externe (beëdigde) taxateur.  

 
53

 Jaarverslag 2010, p. 251. 



21 

 

 

c) Risico’s twee grote complexen 

Voor de complexen Emmeloord-Centrum en Wellerwaard wordt jaarlijks een aparte risicoanaly-

se uitgevoerd
54

. In deze risicoanalyses worden voor zeven risicocategorieën
55

 mogelijke tegen-

vallers geïnventariseerd, met daarbij de kans dat en het gevolg als deze zich voordoen. Over 

deze risicoanalyses wordt gerapporteerd in de paragraaf weerstandsvermogen van het jaarver-

slag. 

Becijfering minimaal benodigde weerstandscapaciteit 

De minimaal benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door de risico’s bij lopende grond-

exploitaties (exclusief twee grote projecten) op basis van de Monte Carlo analyse, de risico’s 

van de niet in exploitatie genomen gronden en de risico’s van de twee grote projecten bij elkaar 

op te tellen
56

.  

 

De minimale ratio tussen beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit is 1. Bij een hogere 

ratio wordt niet afgeroomd naar de algemene dienst
57

.  

 

De beschrijving van deze berekening en de vergelijking met de beschikbare weerstandscapaci-

teit is te vinden in de notitie weerstandsvermogen.  

Voorzichtigheidsbeginsel bij grondexploitaties: extra risicomarges 

In de berekeningen van de benodigde weerstandscapaciteit is geen rekening gehouden met 

financiële risicomarges in de grondexploitatieramingen zelf.  Bij ramingen van de grondexploita-

ties wordt uit hoofde van het voorzichtigheidsbeginsel financieel wat ruimer geraamd, om even-

tuele financiële tegenvallers bij de uitvoering van een project dat doorgaans vijf tot tien jaar 

duurt te kunnen opvangen.  

 

In het onderzoek zijn we drie van deze marges tegengekomen, waarvan er twee ook transpa-

rant zijn, evenwel zonder de totale omvang ervan te (kunnen) kwantificeren. 

1. Er zijn – in lijn met het voorzichtigheidsbeginsel – risicomarges in de grondexploitaties 

opgenomen. Dat is deels transparant gedaan, in beginsel met 5% van de geraamde 

kosten van bouwrijp maken. Bij sommige projecten waarbij duidelijk is dat meer of min-

der nodig is, wordt daarvan afgeweken.  

2. Een meevaller voor de gemeente is de lage rentestand. Voor grondexploitaties wordt 

gerekend met een rente van 5,5% - 6%, afhankelijk van de looptijd van de exploitatie. 

De rente die feitelijk berekend wordt door het concern, bedraagt echter 5%. Dat bete-

kent dat de rentelasten lager uitvallen dan begroot
58

. Een aantal jaar geleden was dat 

rentevoordeel nog groter, omdat toen de rekenrente van het concern 4,75% bedroeg
59

.  

3. Ook in de verhouding tussen kosten- en opbrengstenstijging zit voor de langere termijn 

een risicomarge. Deze marge is in de betreffende documenten  niet transparant ge-

maakt. Voor Emmelhage en de Munt is de parameter voor kostenstijging 3% en die 

voor opbrengstenstijging 2%; voor de Wellerwaard is de parameter voor opbrengsten-

stijging zelfs nog lager, 1%.  Als dit voor alle lopende grondexploitaties geldt kan deze 

marge al snel enkele miljoenen euro’s betreffen.  

 
54

 Jaarverslag 2010, p. 252. 
55

 Die van de RISMAN-systematiek: technisch, organisatorisch, ruimtelijk, politiek-bestuurlijk, juridisch, financieel-

economisch en sociaal-maatschappelijk.  
56

 Jaarverslag 2010, p. 252. 
57

 Jaarverslag 2010, p. 253. 
58

 Herziening grondexploitaties 2011, p. 7. 
59

 Herziening grondexploitaties 2008, p. 9. 
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Deze marges zijn op het niveau van afzonderlijke en alle grondexploitaties niet gekwantificeerd. 

Dat beeld is wel nodig voor een beoordeling van de benodigde voorzieningen en weerstands-

capaciteit. Er wordt anders mogelijk te veel of te weinig aan voorzieningen en reserve aange-

houden
60

. 

Risico’s en marktontwikkelingen 

Bij de actualisatie van de grondexploitaties wordt jaarlijks informatie over de markt voor wonin-

gen en bedrijven gebruikt om de grondexploitaties optimaal op de behoefte uit de markt af te 

stemmen. Dat is vooral te zien in de MPG’s
61

. In het MPG 2011 wordt bijvoorbeeld gewezen op 

de teruggelopen vraag naar woningen en wordt om die reden het programma van de woning-

bouwlocaties dat op korte termijn op de markt komt, beperkt. Daarnaast wordt op grond van de 

marktanalyse bijvoorbeeld voor gekozen om een andere verhouding tussen eigenbouw en pro-

jectmatige bouw te kiezen en om kleinere deelplannen tegelijkertijd te realiseren.  

 

Daarnaast is er een aantal voorbeelden uit de casestudies van inspelen op gewijzigde markt-

omstandigheden: 

� Bij Emmelhage is, om het afzettempo te verhogen, een deel van de projectmatige wo-

ningen naar woningen in particulier opdrachtgeverschap omgezet. Daarnaast is meer 

flexibiliteit in het bouwprogramma gecreëerd, om op korte termijn in te kunnen spelen 

op de wensen van de markt. 

� Bij bedrijventerrein de Munt – alle drie de delen – wordt middels thematisering van de 

terreinen geprobeerd verschillende deelmarkten voor bedrijven aan te spreken. Een 

voorbeeld is het plan voor een mogelijke ‘tuinvallei’ in een deel van Munt III, met allerlei 

tuingerelateerde bedrijvigheid.  

‘Alarmbellen’ 

In de Nota grondbeleid 2009 zijn alarmbellen gedefinieerd voor wanneer de actuele situatie van 

de grondexploitatie het vastgestelde plan (een bepaald bedrag of percentage) overschrijdt
62

. De 

‘alarmbellen’ zijn opgenomen in het MPG middels een ‘stoplichtmodel’: 

� Groen: project verloopt volgens bestuurlijk vastgesteld plan. 

� Oranje: er zijn afwijkingen tot €250.000 in de kosten of opbrengsten, tot €250.000 of 

10% van het begrote resultaat en tot 5% van het vastgestelde programma. 

� Rood: er zijn grotere afwijkingen.  

In het MPG zijn inderdaad rode en oranje stoplichten te zien bij projecten met van het plan af-

wijkend verloop. Er wordt echter geen toelichting gegeven op de precieze afwijking en de oor-

zaak daarvan.  

 

Daarnaast geldt dat het MPG verschillende stoplichten laat zien, niet alleen die voor financiële 

afwijkingen zoals in de nota grondbeleid gedefinieerd. Er zijn ook stoplichten voor ‘projectvoort-

gang’ en ‘risico’s’. Deze laatste twee zijn minder strikt gedefinieerd: groen is een ‘laag risico’ en 

rood is een ‘hoog risico’, maar die termen worden verder niet toegelicht.  

 

In de bijlage bij het MPG van 2010 wordt per complex een nadere toelichting gegeven op de 

financiële stand van zaken en op de risico’s, voor zowel lopende grondexploitaties als nog niet 

 
60

 Volgens ambtelijk wederhoor wordt in de jaarrekening 2011 voorgesteld extra voorzieningen te treffen waarvoor moet 

worden bijgesprongen uit de algemene middelen. Voor beoordeling hiervan (door de raad) is transparant inzicht in de 

mate waarin voorzichtig wordt gerekend van belang. 
61

 MPG 2011, p. 12 – 17. 
62

 Nota grondbeleid 2009, p. 44; p. 64. 



23 

 

 

in exploitatie genomen gronden. Deze bijlage is in 2009 en 2011 niet verschenen. Als deze 

bijlage ontbreekt kan moeilijker wordt beoordeeld wat de projectspecifieke risico’s zijn en hoe 

die zijn verantwoord. De bijlage van MPG 2010 is evenwel niet geheel helder in verantwoording, 

met name aangaande de kleur van het stoplicht en de drie onderscheiden typen stoplicht. 

 
3.2 Risico’s en risicomanagement praktijk: bevindingen uit de 
casestudies 

De resultaten van de casestudies zijn beschreven in bijlage 3. Uit de casestudies blijkt voor wat 

betreft het risicomanagement dat  de risicobeheersing rond grondexploitaties bij Emmelhage en 

Wellerwaard afdoende op orde is. Bij het bedrijventerrein Munt II is dit minder het geval, maar 

marktomstandigheden zijn ook moeilijk beheersbaar.  

Emmelhage 

Bij Emmelhage is middels ingrepen in het programma en het opsplitsen van het project het risi-

co beheersbaar en de voortgang gaande gehouden.  

 

Voor Emmelhage geldt dat het financieel resultaat van de exploitatie niet direct problematisch is 

voor dit complex zelf – er wordt een winst van bijna €9 mln. begroot. Met deze winst moet in de 

toekomst de reserve grondexploitatie weer wat ruimer worden, na de krimp van die reserve in 

de afgelopen jaren. Verdere tegenvallers in Emmelhage kunnen op het niveau van de exploita-

tie dus goed opgevangen worden, maar kunnen op het niveau van het grondbedrijf tot proble-

men leiden.  

Wellerwaard 

Wellerwaard is een potentieel risicovol project met hoge investeringen die met een exclusief en 

kleinschalig woningbouwprogramma moeten worden terugverdiend. De boekwaarde is echter 

door een aantal toegekende subsidies behoorlijk verlaagd, mits aan de voorwaarden voor defi-

nitieve uitkering van deze subsidies – feitelijke aanleg van de recreatieve voorzieningen – tijdig 

wordt voldaan. De gemeente is er zelf verantwoordelijk voor dat dit gebeurt en is dus niet af-

hankelijk van het optreden van andere partijen. Als het volledige subsidiebedrag voor de Wel-

lerwaard definitief toegekend is en verdere investeringen pas worden gedaan op het moment 

dat meer zekerheid bestaat over de verkoop van de woningen, dan is het risico beperkt
63

. 

Munt II 

Voor wat betreft de risicobeheersing in de derde casus, bedrijventerrein Munt II, geldt dat de 

bevinding tweezijdig is.  

 

Enerzijds geldt dat duidelijk zichtbaar is dat maatregelen worden getroffen om de risico’s te 

beperken, zoals het nemen van voorzieningen en het verlagen van allerlei niet-noodzakelijke 

kosten.  Maar het risico van een ongunstigere markt voor verkoop van bedrijventerrein is even 

wel lastig door de gemeente te beïnvloeden. En dat speelt vooral bij de Munt II.  Grondprijsver-

laging zou nog kunnen worden toegepast, maar dat is afgewogen in het MPG. Een lagere 

grondprijs zal volgens het MPG vermoedelijk niet leiden tot meer vraag naar bedrijventerrein, 

omdat voor investeringen van bedrijven veel meer factoren van invloed zijn. 

 

Anderzijds geldt dat desondanks de resultaten van de exploitaties verre van florissant zijn en bij 

een verdere verslechtering van de markt voor bedrijfsgrond gemakkelijk problematisch kunnen 

 
63

 Volgens een persbericht eind maart 2012 is ook de subsidie van de provincie toegekend. Daarmee zijn alle subsidies 

van hogere overheden voor dit project toegekend.  
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worden. Concreet gaat het dan om een verder uitfaseren van het terrein, waardoor bij de hoge 

boekwaarde de rentelasten verder oplopen en er opnieuw een verlies moet worden genomen. 

Het probleem is des te groter, wanneer ook de boekwaarde van een derde bedrijventerrein, de 

toekomstige uitbreiding Munt III, en van andere werklocaties in ogenschouw genomen wordt. 

Risicobeheersing en risicomarges 

Over het algemeen blijkt dus uit de drie casestudies dat de risico’s bij twee van de drie beheerst 

kunnen worden. Dat wil niet zeggen dat er geen risico’s zijn; zeker bij de ontwikkeling van be-

drijventerreinen zijn die er wel degelijk. De Munt II is daar een voorbeeld van, maar het grotere 

probleem zit bij het nog niet in exploitatie genomen complex Munt III.  

 

Bij alle drie de casestudies zijn in de grondexploitatieramingen risicomarges ingebouwd door de 

parameter voor kostenstijging hoger in te stellen dan die voor de opbrengstenstijging. Ook in 

het gehanteerde rentepercentage is een risicomarge opgenomen. Met die marges kunnen te-

genvallers deels worden opgevangen. Bij de Munt II zijn die marges al wel kleiner. 

 

3.3 Risico’s en risicomanagement praktijk: verbreding alle 
grondexploitaties 

Stand van zaken lopende grondexploitaties: hoge boekwaarde 

In de MPG’s wordt gerapporteerd over de verwachtingen en stand van zaken van alle lopende 

en nog niet in exploitatie genomen complexen. De tabellen 3-2 en 3-3 geven de boekwaarde 

van de complexen en voor de lopende exploitaties de geraamde eindwaarde aan.  

 

Op grond van deze cijfers kan een beeld geschetst worden van de stand van zaken van de 

andere grondexploitaties in de gemeente in relatie tot de drie cases. 

Tabel  3-2  Stand van zaken lopende grondexploi tat ies per 1 januari  2011  

Bron: MPG 2011, p. 26 

Voor de lopende grondexploitaties blijkt dat het grootste deel van de te realiseren winst in het 

project Emmelhage zit, en daarnaast bedrijventerrein dorpen. 
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Behalve de Munt II-complexen
64

 en het Centrumplan Emmeloord wordt voor alle exploitaties 

een positief eindresultaat geraamd, hoewel het vaak om kleine bedragen gaat, zeker ten op-

zichte van de boekwaarde (zoals bij Ens-Zuidoost of Bant-Zuidoost).  

 

Het geraamde resultaat is tussen 2010 en 2011 slechts beperkt verslechterd
65

; dat komt vooral 

door de afname van het geraamde resultaat op de locatie Espel-West. Voor veel complexen is 

het geraamde resultaat juist in beperkte mate positiever geworden, ondanks de aanhoudende 

economische malaise. Gezien het feit dat de casestudies blijk geven van het toepassen van 

inzicht in de marktomstandigheden, mag verwacht worden dat ook in deze ramingen de actuele 

marktsituatie verwerkt is.  

 

Bij dit in het algemeen positieve beeld is er een aantal projecten dat er in negatieve zin uit-

springt. Ook de hoge boekwaarde (€29,9 mln.) wijst al op een behoorlijk risico. 

• De twee bedrijventerreinen Munt II: ook uit de casestudies was al gebleken dat het risi-

co van deze twee projecten groot is. De boekwaarde betreft  €11,6 mln.  (bijna 40% van 

het totaal aan boekwaarde van €29,9 mln. bij de lopende plannen). 

• De bijzondere projecten Emmeloord Centrum en Wellerwaard hebben beide ook een 

hoge boekwaarde, respectievelijk €5,2 mln. en €8,9 mln. Voor dat laatste project is het 

risico, wanneer de subsidies veiliggesteld worden, te overzien. De gemeente heeft dat 

momenteel in eigen hand. Beide projecten hebben echter een forse boekwaarde. Voor 

beide projecten wordt extra aandacht besteed aan het risicomanagement: voor deze 

zogenoemde ‘directieprojecten’ wordt jaarlijks een kwalitatieve risicoanalyse uitgevoerd 

door het projectteam.  Deze wordt vertaald in een risicomatrix die door het college van 

B&W wordt vastgesteld. 

• Gezien de boekwaarde zijn de risico’s van het bedrijventerrein bij Creil-Noord en van de 

woningbouwlocaties bij Ens en Bant-Zuidoost ook niet gering. Bij bedrijventerrein Creil-

Noord komt daar een scherpe verslechtering van het saldo tussen 2010 en 2011 bij. 

Dat kan, wanneer de gronden door de gemeente aangehouden worden, bij een verder 

inzakken van de markt voor bedrijfsgrond leiden tot een tekort op deze grondexploitatie. 

Wanneer de gemeente besluit deze gronden af te stoten, kan de boekwaarde niet te-

rugverdiend worden.  

Stand van zaken niet in exploitatie genomen gronden: hoge boekwaarde 

Bij de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) is het vooral bedrijventerrein Munt III dat 

met een zeer hoge boekwaarde de aandacht trekt. Dit is een duidelijk risico voor het grondbe-

drijf, zeker gezien de problemen bij de afzet van Munt II. Verder is een aantal andere com-

plexen met forse boekwaarden opgenomen, zoals Uitbreiding Bedrijventerrein Marknesse, Na-

gele Noordoost en Kraggenburg-West. De rentelasten van deze drie complexen samen bedra-

gen al zo’n €450.000 per jaar. Vooral dat laatste complex heeft per m2 een hoge boekwaarde
66

. 

 

In totaal is de boekwaarde van de niet in exploitatie genomen gronden voor bedrijventerrein 

ongeveer €17 mln., voor woningbouw ongeveer €10 mln. Bij elkaar gaat het om €27 mln. boek-

waarde niet in exploitatie genomen grond, bovenop de bijna €30 mln. boekwaarde van de lo-

pende grondexploitaties. 

 
64

 Dat deze positief zijn in 2011, is toe te schrijven aan een genomen verlies.  
65

 Dat is niet helemaal correct, omdat eindwaarden op verschillende data niet zonder meer bij elkaar opgeteld kunnen 

worden. Als het in 2011 geraamde bedrag, bijvoorbeeld, naar verwachting gemiddeld twee jaar later gerealiseerd gaat 

worden dan volgens de raming 2010, dan is de verslechtering groter. 
66

  Zie Jaarrekening 2010, p. 28. 
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Tabel  3-3  Stand van zaken nie t  in  exploita t ie  genomen gronden per 1 januari  2011 

 

Bron: MPG 2011, p. 26 

De planning van de gemeente is dat veel van deze gronden op korte termijn in exploitatie zullen 

worden genomen. Dat geldt alleen niet voor de strategische grondvoorraad (eerste drie rijen) en 

voor Nagele-Noordoost; deze kavel wordt niet in exploitatie genomen, maar is te koop gezet. 

Voor de overige terreinen wordt volgens de planning op korte termijn een exploitatieopzet vast-

gesteld.   

Risico’s hoge boekwaarde nog niet in exploitatie genomen gronden 

In tabel 3-4 is de boekwaarde per m² van de niet in exploitatie genomen gronden vergeleken 

met de agrarische waarde. Dit geeft een indruk van de kosten voor de gemeente wanneer deze 

projecten niet doorgaan en de grond terug wordt verkocht voor agrarisch gebruik. De agrarische 

grondwaarde wordt door de gemeente geraamd op €7 per m². Omdat voor een aantal projecten 

al voorzieningen genomen zijn – die de boekwaarde al drukken – wordt ook de boekwaarde per 

m² na aftrek van de voorziening gegeven. 

 

Het blijkt dat vooral de complexen Kraggenburg-West en Bant fase 2 hoge boekwaarden per m² 

hebben. Als we kijken naar boekwaarden na aftrek van de voorziening is die in Kraggenbrug-

West relatief laag – minder dan €15 per m² - terwijl de boekwaarde in Luttelgeest er dan weer 

uitspringt in negatieve zin.  

 

De boekwaarde van Nagele-Noordoost is door het treffen van een voorziening verlaagd tot 

minder dan de agrarische waarde. Dat is gunstig, ook in het licht van de planning: het is immers 

nog niet bekend wanneer de exploitatieopzet voor dit plan wordt vastgesteld.  

 

Als alle plannen voor de niet in exploitatie genomen gronden  niet doorgaan, dan lijdt de ge-

meente - bovenop de reeds getroffen voorzieningen van circa €8 mln.  – een aanvullend verlies 

van circa €8,3 mln., wanneer de grond voor €7 per m² aan agrariërs verkocht kan worden (tabel 

3-4). In de jaarrekening 2011 is een extra voorziening van ruim €2,4 mln. getroffen om dit risico 

te beperken. Vergeleken met de totale boekwaarde van €27 mln. voor al deze gronden blijft het 

risico van deze gronden in financiële termen aanzienlijk: €8.mln. aan getroffen voorzieningen en 

mogelijk €8,3 mln. als de plannen niet doorgaan bij verkoop aan boeren, samen €16,3 mln. 
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Tabel  3-4  Risico’s van nie t  in exploitat ie  genomen gronden(NIEGG) 

 Oppervlakte Boekwaarde 

per m² 

Boekwaarde 

per m² (na 

aftrek voorzie-

ning) 

Verschil met 

agrarische 

waarde 

Totaal kosten 

bij niet door-

gaan plan 

Marknesse 80.273  m² € 12,03 € 12,03 € 5,03 € 403.646 

Luttelgeest 60.160  m² € 20,43 € 20,43 € 13,43 € 807.669 

Emmelhage VZ 133.665  m² € 10,70 € 10,70 € 3,70 € 494.693 

Munt III 790.115  m² € 17,51 € 12,45 € 5,45 € 4.306.662 

BT Marknesse 197.000  m² € 16,91 € 11,33 € 4,33 € 852.689 

Nagele-NO 100.000  m² € 20,60 € 6,36 -€ 0,64 -€ 63.938 

Kraggenburg-West 114.000  m² € 28,29 € 14,92 € 7,92 € 902.598 

Bant fase 2 40.718  m² € 21,99 € 21,99 € 14,99 € 610.474 

Totaal 1.515.931  m² € 17,79 € 12,48 € 5,48 € 8.314.493 

Bron: Notitie weerstandsvermogen 2011, p. 16; bewerking RIGO 

Mogelijk opname gronden voor woning en bedrijven op termijn 

Voor een keuze om deze gronden weer (deels) aan agrariërs te verkopen en het aanvullend 

verlies van  €8,3 mln.  dus te nemen, is het zinvol ook eerst nog  te kijken naar de mogelijke 

afzet van de gronden voor de beoogde bestemmingen. Zijn de gronden op termijn nog uit te 

geven voor bedrijven en woningbouw?  

 

Tabel 3-5 geeft een indicatief bouwprogramma voor deze gronden aan.  

Tabel  3-5  Indicat ie f  bouwprogramma niet  in  exploi tat ie  genomen gronden (NIEGG)  

 Oppervlakte Functie Afzetbaar (inschatting) Plannen ge-

meente 

Marknesse 80.273  m² WB 120  

Luttelgeest 60.160  m² WB 90  

Emmelhage VZ 133.665  m² WB+ 200 130 – 140 wonin-

gen 

Munt III 790.115  m² BT 553.081  m²  

BT Marknesse 197.000  m² BT 137.900  m²  

Nagele-NO 100.000  m² WB 150 niet ontwikkelen 

Kraggenburg-West 114.000  m² WB 171 niet ontwikkelen 

Bant 2 40.718  m² WB 61  
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Totaal 1.515.931  

m² 

 69 ha bedrijventerrein + 

793 woningen 

 

Voor woningbouwlocaties is daarbij gerekend met een bruto dichtheid van 15 woningen per ha 

(Emmelhage-Oost heeft een bruto dichtheid van ruim 12 woningen per ha). Deze hogere dicht-

heid past bij een iets goedkoper bouwprogramma. Het programma waarmee hier gerekend 

wordt is een schatting; de gemeente heeft zelf het beleid om in Emmelhage minder woningen te 

bouwen en Nagele Noordoost en Kraggenburg-West niet te ontwikkelen. 

 

Voor bedrijventerreinen is gerekend met 70% uitgeefbaar terrein. Er blijkt bij die uitgangspunten 

nog een grondvoorraad voor bijna 70 ha bedrijventerrein en bijna 800 woningen te zijn, plus nog 

de voorraad in de in exploitatie genomen complexen. 

 

Als de bovengrens van deze bandbreedte gehanteerd wordt – 250 woningen bouwen, wat ze-

ker op korte termijn niet realistisch is – dan liggen de NIEG gronden nog 7 jaar braak om ver-

volgens in ruim drie jaar te worden uitgegeven.  Plus de woningen in de lopende grondexploita-

ties – 1.260 in 2010 – en die in particuliere plannen – 450 in 2010 – gaat het om een totale 

grondvoorraad voor woningbouw voor, in het gunstigste geval, tien jaar
67

.  

 

In de afgelopen tien jaar bedroeg de woningproductie tussen de 75 en 250 woningen per jaar.  

 

 

Tabel 3-6 Indicatieve scenario’s bouwprogramma wonen en bedrijven naar totaal nog uit 

te geven gronden (voorraad) en niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) 

 Scenario Afzet Voorraad Waarvan 

NIEGG 

Afzetperi-

ode 

Waarvan 

NIEGG 

Woning-

bouw 

Positief scenario 250 woningen 

per jaar 

2.500 wonin-

gen 

800 10 jaar 3 jaar 

 Negatief scenario 75 woningen 

per jaar 

2.500 wonin-

gen 

800 33 jaar 11 jaar 

Bedrijven-

terrein 

Positief scenario 10 ha per jaar 115 ha 69 ha 12 jaar 7 jaar 

 Negatief scenario 3 ha per jaar 115 ha 69 ha 40 jaar 23 jaar 

 

Bij die ondergrens van de bouw van 75 woningen per jaar zal het 33 jaar duren voordat de 

grondvoorraad van de gemeente is uitgegeven.  De nog niet in exploitatie genomen gronden 

(NIEGG) moeten voor de beoogde woningbouw dan nog circa 22 jaar braak liggen, om daarna 

in elf  jaar te worden uitgegeven. 

 

De demografische prognoses (CBS/PEARL 2009 en RIGO) wijzen op een uitbreidingsbehoefte 

van gemiddeld 85 tot 130 woningen per jaar in de periode 2010 – 2030. Daarmee is de voor-

raad bouwgrond voor woningbouw voldoende voor bijna 20 tot 30 jaar. 

 

Voor bedrijventerreinen bedroeg de afzet in de afgelopen jaren ongeveer vijf tot tien ha per jaar. 

2010 was een dieptepunt met minder dan drie ha gronduitgifte voor bedrijven.  

 
67

 MPG 2010, p. 11. 
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Dat betekent dat de grondvoorraad in het meest positieve scenario nog goed is voor 12 jaar, 

waarbij de nog niet in exploitatiegenomen gronden pas na vijf jaar aanbod komen om in zeven 

jaar te worden uitgegeven.  

 

Bij het dieptepunt van 2010, het negatieve scenario met drie ha uitgifte per jaar is de voorraad 

voldoende voor 40  jaar grondverkoop voor bedrijventerreinen, waarbij de nog niet in exploitatie 

genomen gronden pas na 17 jaar aan uitgifte toe zijn voor een periode van 23 jaar. In totaal 

bedraagt de resterende grondvoorraad 115 ha uitgeefbaar bedrijventerrein, inclusief het restant 

in de lopende exploitaties.  

 

In 2012 zal de gemeente een nieuwe woonvisie vaststellen. In de contourennota die daarvoor is 

vastgesteld, wordt in elk geval al benoemd dat de verwachte woningbehoefte minder zal zijn 

dan eerder van was uitgegaan en dat het accent van uitbreidingslocaties naar herstructurering 

zal verschuiven. Dat laatste is voor de ontwikkelingskansen van deze gronden een extra risico. 

Boekwaarde grond en grondprijsontwikkeling 

Het grote financiële risico van de grote grondvoorraad, de niet in exploitatie genomen gronden 

in het bijzonder, is dat de rentelasten van deze verworven gronden oplopen bij dergelijk lange 

looptijden van de grondafzet. 

 

Onder bepaalde omstandigheden is deze oplopende rentelast minder ernstig, als de grondprij-

zen maar evenveel of meer stijgen dan de rentelast. Dit laatste is vermoedelijk de komende 

jaren niet altijd het geval. De grondprijzen stijgen minder dan de rentelast. Als dat twintig tot 

dertig jaar in de toekomst wordt doorgerekend dan wordt het financieel perspectief ongunstiger. 

Bij een aantal grondbedrijven in den lande leidt dat momenteel tot tekorten op het grondbedrijf 

als geheel. 

Uitkomst risicoanalyse 2011 

De gemeentelijke berekening van de benodigde weerstandscapaciteit in 2011 laat de volgende 

uitkomsten zien: 

� Voor de algemene risico’s van de lopende grondexploitaties is op basis van de Monte 

Carlo simulatie geen weerstandscapaciteit nodig. Het motief daarbij is dat voor het to-

taal van de complexen de resultaatverwachting met 90% zekerheid ten minste €8,9 

mln. bedraagt. Er is daarom volgens de gemeente geen reden om een risicoreserve 

aan te houden, omdat de kans zeer klein is dat het totaalresultaat van de lopende 

grondexploitaties negatief wordt. Het geraamde positieve saldo komt voor een groot 

deel voor rekening van Emmelhage. 

� De benodigde risicoreserve voor niet in exploitatie genomen gronden bedraagt ruim 

€1,3 mln. Dit bedrag is berekend als 50% van het verschil tussen de agrarische waarde 

en de boekwaarde. Naast deze risicoreserve is er een voorziening van in totaal ruim €8 

mln. getroffen voor de niet in exploitatie genomen gronden.  

� Voor Wellerwaard wordt de benodigde weerstandscapaciteit op basis van de risicoana-

lyse geraamd op €1,7 mln. 

� Voor Emmeloord Centrum wordt een benodigde weerstandscapaciteit geraamd op on-

geveer €0,9 mln. 

� In totaal is er daarmee behoefte aan een risicoreserve van €3,9 mln.  
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De feitelijk beschikbare risicoreserve bedraagt per 1 januari 2011 €5 mln.; in het licht van de 

notitie weerstandscapaciteit is dat dus ruim voldoende.  Daarbij komen nog marges in financiële 

ramingen, waarvan de omvang echter niet bekend is (zie paragraaf 3.1).  

Vergelijking benodigde risicoreserve met een norm 

In vergelijking met de boekwaarden in het grondbedrijf – in totaal ruim €57 mln. – is de reserve 

grondexploitaties echter nogal beperkt (zie figuur 3-2). De IFLO-norm
68

, bijvoorbeeld, stelt dat 

de minimaal noodzakelijke weerstandscapaciteit 10% van de boekwaarden bedraagt – in dit 

geval €5,7 mln. – plus 10% van de nog te maken kosten in de lopende grondexploitaties. Dat 

laatste gaat in de Noordoostpolder om bijna €100 mln., zodat er nog eens €10 mln. bij de beno-

digde weerstandscapaciteit zou moeten worden opgeteld. Wat betreft de nog te maken kosten 

geldt wel dat de gemeente deze pas daadwerkelijk maakt wanneer ook zicht is op realisatie van 

de opbrengsten, waardoor het risico beperkt blijft. 

 

Deze berekening leidt tot een totale benodigde weerstandscapaciteit volgens de IFLO-norm van 

ruim €15 mln. Het niet meetellen van de niet in exploitatie genomen gronden – omdat daarvoor 

jaarlijks een vergelijking met de marktwaarde wordt gemaakt – maakt veel uit: ongeveer €3 mln. 

op het benodigde reservebedrag
69

. 

De grootste boekwaarden (zie figuur 3-2) zit in de complexen Munt II (blauw), Wellerwaard 

(paars) en Munt III (donkerrood). Ook de overige niet in exploitatie genomen gronden hebben 

een forse boekwaarde. Dat gaat om ongeveer 25% complexen voor toekomstige bedrijventer-

reinen en 75% complexen voor toekomstige woningbouwlocaties. Het grote risico voor deze 

bedrijfsgronden is echter dat de behoefte daaraan veel kleiner is en de afzet van het program-

ma dus naar verwachting veel langer duurt (zie ook tabel 3-5).  

Figuur 3-2  Boekwaarde complexen en weerstandscapacitei t  per  1-1-  2011  

 

Bron: MPG 2011, p. 23 – 26; bewerking RIGO 
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 De ‘IFLO-norm’ is een rekenregel die in veel gemeentelijke nota’s grondbeleid en MPG’s voorkomt, hoewel de regel 

niet als standaard door de IFLO voorgeschreven is. 
69

 Volgens het ambtelijk wederhoor zijn er ook nog  de subsidies voor de Wellerwaard die als buffer kunnen fungeren. 

Dit is evenwel een tijdelijke buffer, aangezien tegenover de subsidies verplichtingen staan, zijnde investeringen in het 

recreatieve gedeelte van Wellerwaard, die volgens de subsidievoorwaarden voor een bepaald tijdstip moeten worden 

gedaan. 
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Figuur 3-3  Boekwaarde complexen en weerstandscapacitei t  – incl .  voorzieningen per 1 -1-2011  

 

Bron: MPG 2011, p. 23 – 26; bewerking RIGO 

In figuur 3-3 zijn ook de genomen voorzieningen meegerekend. De weerstandscapaciteit is dan 

hoger, ongeveer €15 mln., vooral door voorzieningen voor de niet in exploitatie genomen gron-

den (NIEGG in de figuren). Vooral de voorziening voor Munt III (€4 mln.) is fors. De voorzienin-

gen mogen echter niet meegeteld worden als risicoreserve voor de IFLO-norm. 

De IFLO-norm heeft geen specifieke norm voor grote voorraden nog niet in exploitatiegenomen 

gronden en de lange tijd die nodig is om die gronden bouwrijp af te kunnen zetten en de risico’s 

die daaraan verbonden zijn met name aangaande de te verwachten ontwikkeling van de grond-

prijzen in markten die vergeleken met de afgelopen decennia eerder ruimer dan krapper zullen 

worden, alleen al gezien de demografische ontwikkeling. 

Rentelast en risicoreserve 

Een andere manier om het risico inzichtelijk te maken, is door te kijken naar de jaarlijkse rente-

last. Van de niet in exploitatie genomen gronden, met een boekwaarde van €27 mln., bedraagt 

de jaarlijkse rente bij de rekenrente van het grondbedrijf van 5,5%, ongeveer €1,5 mln. In de 

praktijk is de rentelast lager, omdat het concern momenteel rekent met een rente van 5%. Dat 

verschilt ongeveer €150.000 per jaar. Met dat bedrag en de risicoreserve van €5 mln. per 1-1- 

2011  kan die rentelast ongeveer drie jaar gedragen worden. Deze rentelast kan teruggebracht 

worden door de gronden in exploitatie te nemen – mits daar een haalbare grondexploitatie uit 

komt met een afzetbaar programma – of door af te boeken op deze complexen.  

 

De financiële risico’s van het actieve gemeentelijk grondbeleid heeft de gemeente Noordoost-

polder in beeld. Daarnaast is de laatste jaren veel gedaan aan verbetering van het risicomana-

gement bij grondexploitaties. Er zijn echter nog geen besluiten genomen waarmee de risico’s 

van de grote grondposities uit het verleden geheel onder controle zijn gebracht. De grote onze-

kerheid betreft de hoge boekwaarde en rentelast van vooral van nog niet in exploitatiegenomen 

gronden die lange tijd nog ‘braak’ liggen voordat die gronden hun beoogde bestemming zullen 

vinden. Daar bovenop zijn er ook onzekerheden of planningen van lopende grondexploitaties 

wel zullen worden gehaald. 

 

Voor een oordeel over deze situatie, mogelijke ontwikkelingen en te nemen aanvullende maat-

regelen zijn aanvullende scenarioberekeningen wenselijk. Daarbij is ook inzicht nodig in de 

marges die grondexploitatieramingen zijn opgenomen.   
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3.4 Conclusies risico’s en risicomanagement 

Risicoanalyse en benodigd weerstandsvermogen 

De gemeente Noordoostpolder hanteert een bij veel gemeenten gebruikelijke systematiek voor 

risicomanagement. Een kerndocument in die systematiek is de jaarlijkse notitie weerstandsver-

mogen grondbedrijf, waarin bepaald wordt hoe veel weerstandscapaciteit noodzakelijk is om de 

risico’s af te kunnen dekken. Die benodigde weerstandscapaciteit bestaat uit drie componenten: 

a) Het risico van de lopende grondexploitaties (exclusief twee grote projecten) wordt be-

paald middels een Monte Carlo simulatie, waarbij zeer veel scenario’s op basis van 

binnen bepaalde bandbreedten variërende parameters worden berekend (zoals 25% 

lagere grondprijzen bij bedrijventerreinen en een langere looptijd van de grondexploita-

tie van 50% bij langer aanhouden van de recessie – extra rente verliezen over de 

boekwaarde/gedane netto investeringen). In de berekening wordt bepaald wat met 90% 

waarschijnlijkheid het minimale financiële resultaat per grondexploitatie is.  

b) De uitkomst van de risicoanalyse is dat voor dit deel van de complexen geen weer-

standscapaciteit benodigd is. De motivering daarbij is dat het totaalsaldo van de exploi-

taties met 90% waarschijnlijkheid nog €8,9 mln. positief is. Daarmee is echter niet aan-

getoond dat er geen kans bestaat dat voor individuele exploitaties een verliesvoorzie-

ning genomen moet worden, voordat de winst uit andere exploitaties gerealiseerd is. 

Dat laatste is dus een risico voor het grondbedrijf in zijn geheel. 

c) Voor projectspecifieke risico’s bij de twee ‘directie’projecten Wellerwaard en Emme-

loord-Centrum wordt jaarlijks een risicoanalyse uitgevoerd, met een kwantitatieve verta-

ling. Het risico voor Wellerwaard is berekend op €1,7 mln. en Emmeloord-Centrum €0,9 

mln.; samen een risico van €2,6 mln. 

d) Voor de niet in exploitatie genomen gronden is de benodigde weerstandscapaciteit be-

paald op 50% van het verschil tussen boekwaarde en marktwaarde. De marktwaarde is 

daarbij voor al deze complexen bepaald op de agrarische waarde van €7 per m². Voor 

een aantal niet in exploitatie genomen gronden is al een voorziening getroffen (€8 mln.). 

Deze wordt van de benodigde weerstandscapaciteit afgetrokken. De gronden worden 

jaarlijks, conform de nota grondbeleid, door een beëdigd extern taxateur getaxeerd. De 

benodigde weerstandscapaciteit is daarmee berekend op €1,3 mln.   

In verhouding tot de op deze wijze berekende benodigde weerstandscapaciteit van €3,9 mln. 

per 1-1-2011, is de risicoreserve van €5 mln. volgens de gemeente voldoende.  

Bevindingen bij het risicomanagement 

1.De risicoanalyse bij twee grote projecten wordt niet bij andere projecten uitgevoerd, waardoor 

mogelijk niet alle risico’s voldoende in beeld zijn. 

Voor twee directieprojecten wordt in het projectteam een kwalitatieve risicoanalyse uitgevoerd, 

die vervolgens wordt vertaald in een kwantitatieve risicopost. Deze werkwijze, waarbij jaarlijks 

geïnventariseerd wordt welke risico’s er concreet voor bepaalde projecten zijn, is nog niet voor 

alle grondexploitaties de standaard. Mogelijk zijn daardoor dus niet alle risico’s in beeld.  

Daar staat tegenover dat in de berekeningen vanuit het voorzichtigheidsbeginsel diverse finan-

ciële marges in de grondexploitatieberekeningen zijn opgenomen:  

a) de post onvoorzien in elke grondexploitatie van doorgaans 5% van de kosten bouwrijp 

maken, 

b) een hogere rekenrente dan feitelijk wordt betaald, en  

c) hogere parameter voor kostenstijging dan opbrengstenstijging.   

De marges a) en b) zijn door het college transparant gemaakt naar de raad, maar niet in totale 

omvang, evenals de marge die volgt uit de aanname dat de kosten meer stijgen dan de op-
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brengsten stijgen. Hierdoor wordt niet transparant wat de totale omvang van deze risicomarges 

is in alle lopende exploitaties samen. Dit kan op zijn minst om enkele miljoenen euro’s gaan. 

Transparantie in dezen is wenselijk om in relatie tot de weerstandscapaciteit en de getroffen 

voorzieningen te kunnen beoordelen of er voldoende, te weinig of te veel aan risicomarges is 

genomen. 

 

2. De boekwaarde van het grondbedrijf is groot in relatie tot de weerstandscapaciteit. 

In verhouding tot het totaal van de boekwaarden en nog te maken kosten in de lopende grond-

exploitaties is de gereserveerde weerstandscapaciteit van  €5 mln. (per 1-1-2011) zeer klein. 

De grondpositie en andere investeringen van de gemeente in lopende grondexploitaties (boek-

waarde €29,9 mln. per 1 januari 2011) en bij niet in exploitatie genomen gronden (boekwaarde 

€27 mln.) is groot, samen een boekwaarde van €56,9 mln.  

 

3. Er zijn diverse risicovolle projecten in uitvoering. 

Bij de lopende projecten hebben de twee bedrijventerreinen Munt II  een groot afzetrisico bij 

een boekwaarde van  €11,6 mln. (bijna 40% van het totaal van  €29,9 mln. aan boekwaarde van 

alle lopende grondexploitaties). De bijzondere projecten Emmeloord Centrum en Wellerwaard 

hebben ook een hoge boekwaarde, respectievelijk €5,2 mln. en €8,9 mln. (47% van het totaal 

van €29,9 mln.). Voor dat laatste project is het risico, wanneer de subsidies veiliggesteld wor-

den, te overzien. De gemeente heeft dat momenteel in eigen hand. Bovendien zijn in de grond-

exploitatie Wellerwaard aanzienlijke financiële risicomarges ingebouwd, zoals in de casestudie 

naar voren is gekomen. Beide projecten hebben echter een forse boekwaarde. Voor beide pro-

jecten wordt door het college extra aandacht besteed aan het risicomanagement (zoals ge-

wenst door de raad). 

 

4.  Niet in exploitatie genomen gronden zijn omvangrijk en vormen een groot risico. 

Er is voldoende grond in voorraad om naar verwachting in de komende twintig jaar te kunnen 

voldoen aan de vraag naar woningbouwgrond en bedrijfsgrond. Bij woningbouw is een groot 

deel van de gronden – voor ongeveer 1.700 van de in totaal 2.500 woningen – al in exploitatie 

genomen
��

. Voor bedrijventerreinen ligt de verhouding andersom: ongeveer 70 ha niet in exploi-

tatie genomen grond tegenover 45 ha in de lopende grondexploitaties. 

Het risico van deze grondportefeuille is omvangrijk. Zo is er sprake van een forse jaarlijkse ren-

telast vanwege de boekwaarde van de nog niet in exploitatie genomen gronden. Met de rente-

last van circa €1,5 mln. over die gronden is de reserve van €5  mln. (per 1-1-2011) binnen ruim 

drie jaar opgesoupeerd. Daarnaast is er het risico van verdere vertraging in de lopende grond-

exploitaties.  

 

 

 
70

 In de Contourennota voor de Woonvisie die in 2011 door de raad is vastgesteld wordt ook van een lagere prognose 

voor de woningbehoefte uitgegaan. Er wordt een accent gelegd op bouwen binnen bestaand stedelijk gebied, zodat de 

voorraad grond voor woningbouw in uitleggebieden nog minder snel zal worden benut.   
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Bestuurlijke reactie  

 
 
 
 
 
 
 

� Rekenkamercommissie Noordoostpolder 
De heer G.H. Hagelstein 
Postbus 155 
8300 AD  EMMELOORD 
 

�

�

 

Uw brief van� Uw kenmerk� Ons kenmerk� Datum�

3 april 2012� � 201206211-RO-u� 17 april 2012�

�

Onderwerp� Bijlagen� Inlichtingen� �

bestuurlijke reactie Onder-

zoek Grondbeleid�

geen� dhr. D.P. Eikenaar, (0527) 63 33 86�

�

Geachte heer Hagelstein, 
 
Naar aanleiding van uw verzoek om bestuurlijk wederhoor, wil het college van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Noordoostpolder graag een reactie geven op de bestuurlijke samen-
vatting, conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar het 
grondbeleid in de gemeente in de periode 2008-2011.  
Allereerst zal het college een algemene reactie geven alvorens puntsgewijs haar inhoudelijke reactie 
te geven op de bevindingen, de conclusies en aanbevelingen.  
 
Algemene reactie 
Het is goed om te lezen dat er geconstateerd en bevestigd wordt dat het grondbeleid van de ge-
meente Noordoostpolder, in de periode vanaf 2008 tot heden, een vernieuwing heeft doorgemaakt. 
Het college is van mening dat hiermee niet alleen het instrumen- tarium voor het grondbeleid, maar 
ook de mogelijkheden van sturing en controle door de raad van het grondbeleid zijn verbeterd. Een 
vernieuwing was ook noodzakelijk gezien de veranderende marktomstandigheden, een veranderd 
wettelijk kader en een veranderde positie van de gemeente in de grondmarkt om het feitelijke ruim-
tegebruik (beter) te laten aansluiten op het maatschappelijk gewenste ruimtegebruik. Veranderingen 
die noodzakelijk zijn gebleken in het huidige grondbeleid, maar helaas ook nog beïnvloed worden 
door beleidskeuzes van voor 2008.  
Het college probeert er zo goed mogelijk voor te zorgen dat de gemeenteraad zowel haar kaderstel-
lende als ook haar controlerende taak op zowel de praktische als ook de bestuurlijke uitvoering van 
het grondbeleid kan uitoefenen. De gevormde beleids- documenten als de nota grondbeleid, hand-
reiking grondexploitaties, nota apparaats- kosten, nota bovenwijkse voorzieningen, MeerjarenPer-
spectief Grondexploitaties, en jaarlijkse documenten in het kader van de planning en control cyclus 
van de gemeente zoals jaarrekening, herzieningen etc. dragen hieraan bij.  
De wijze van verslaglegging en informatievoorziening over het grondbeleid is volgens het college 
zodanig van vorm en inhoud dat de gemeenteraad haar controlerende functie naar behoren kan 
uitvoeren, zowel op hoofdlijnen als op uitvoeringsniveau. Uiteraard kan het college extra informatie 
aan de gemeenteraad verstrekken, maar het college vraagt zich hierbij nadrukkelijk af of dit bijdraagt 
aan de sturingskracht van en invloed heeft op de besluitvorming van de gemeenteraad. 

- 2 - 
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Inhoudelijke reactie 
Bevindingen bij de informatievoorzieningen (blz. i en verder) 
1. Bij bevinding 2 wordt gesteld dat ‘er zicht ontbreekt op de ontwikkeling van het grondbedrijf als 
geheel in de komende vijf tot tien jaar’. 
Reactie: 
Elk jaar wordt er in de jaarrekening, herzieningen en het MPG respectievelijk een overzicht en een 
vooruitblik gegeven van de verwachte ontwikkeling van de boekwaarden van actieve en nog niet in 
exploitatie genomen gronden en de effecten op de algemene reserve grondexploitatie.  
2. Bij bevinding 3 wordt gesteld ‘de notitie weerstandsvermogen grondbedrijf niet aan de raad wordt 
voorgelegd’. 
Reactie: 
In het jaarverslag wordt beschreven en uitgelegd dat de Monte-Carlo-analyse een geobjectiveerde 
methode is om het weerstandsvermogen van het grondbedrijf te bepalen. Deze methode is ook als 
zodanig vastgesteld door de raad.  
Tevens wordt in het jaarverslag uitgebreid ingegaan op de totstandkoming van de hoogte van het 
weerstandsvermogen. 
 
Risicoanalyse en benodigd weerstandsvermogen (blz. ii en verder) 
Onder a wordt gesteld dat ‘niet aangetoond is dat er geen kans bestaat dat voor individuele exploita-
ties een verliesvoorziening genomen moet worden, voordat de winst uit andere exploitaties gereali-
seerd is. Dat laatste is dus een risico voor het grondbedrijf in zijn geheel’. 
Reactie: 
Jaarlijks worden de individuele actieve grondexploitaties in de planning en control cyclus meermaals 
beoordeeld en indien nodig herijkt. Indien verwacht wordt dat een actieve grondexploitatie negatief 
uitkomt, wordt een (verlies)voorziening getroffen. De gemeente Noordoostpolder verevent overigens 
niet tussen tekort- en winstlocaties.  
 
Bevindingen bij het risicomanagement (blz. iii en verder) 
1. Onder 1 wordt gesteld dat ‘de risicoanalyse bij twee grote projecten niet bij andere projecten wordt 
uitgevoerd, waardoor mogelijk niet alle risico’s voldoende in beeld zijn’. 
Reactie: 
De gemeente maakt onderscheid tussen directie- en lijnprojecten. Grote projecten worden omwille 
van de complexiteit naast de Monte-Carlo-analyse onderworpen aan risicoanalysemethoden. Per 
grondexploitatie worden in zowel de herzieningen als de jaarrekening de opbrengsten- en kosten-
structuur naar kosten- en opbrengstensoort opgenomen.  
2. Onder 2 wordt gesteld dat ‘de boekwaarde van het grondbedrijf is groot in relatie tot de weer-
standscapaciteit’. 
Reactie:  
De weerstandscapaciteit en boekwaarde van het grondbedrijf moeten ook worden bezien in relatie 
tot de reeds getroffen voorzieningen, de verwachte ontwikkeling van actieve en nog niet in exploitatie 
genomen grondexploitaties etc. 
3. Onder 4 wordt gesteld dat ‘de niet in exploitatie genomen gronden omvangrijk zijn en een groot 
risico vormen’. 
Reactie: 
De grondvoorraad van de gemeente Noordoostpolder is inderdaad groot en ontstaan op grond van 
groeiverwachtingen en beleidsdoelen. Het college zal de visie op de grondvoorraad in 2012 met de 
gemeenteraad delen.  
 
Conclusies (blz. iv en verder) 
Reactie: 
Het college hecht er waarde aan dat zowel de rol van de raad als die van het college wordt belicht.
       
   - 3 - 
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Aanbevelingen (blz. v) 
1. Verbeteren sturingssystematiek in de MPG. 
Reactie: 
Het college neemt deze aanbeveling gedeeltelijk over. Zij zal aandacht schenken aan een uitgebrei-
dere manier van informeren in het MPG voor wat betreft de verwachte ontwikkeling van de grondpor-
tefeuille en de financiële risicoreserve in de komende vijf tot tien jaar. 
Het is voor het college niet haalbaar alle genoemde documenten (jaarrekening, weerstandsver-
mogen grondbedrijf en de herzieningen geïntegreerd met het huidige  
MPG op één moment in het jaar in een samenhangend pakket aan te bieden aan de gemeenteraad. 
Dit zou feitelijk betekenen dat deze documenten eind februari van elk kalenderjaar gereed moeten 
zijn en dat is, gezien de capaciteit in fte’s bij het grond- bedrijf, niet haalbaar. 
2. Systematiek risicobeheersing twee grote projecten uitbreiden naar alle projecten. 
Reactie: 
Het college neemt deze aanbeveling gedeeltelijk over. Het college stelt zich op het standpunt dat er 
een verschil is tussen directie- en lijnprojecten en dat dit gelegen is in de (bestuurlijke) complexiteit 
van het project. Bij directieprojecten is sprake van een dergelijke complexiteit, waardoor een uitge-
breide risicoanalyse noodzakelijk is. Bij lijnprojecten, welke voornamelijk uitleg-/uitbreidingslocaties 
zijn, is een dergelijke risicoanalyse niet noodzakelijk en is de Monte-Carlo-analyse voldoende. 
3. Scenario’s voor de raad maken om risico huidige grondposities te beheersen. 
Het college neemt deze aanbeveling over en heeft reeds aan de gemeenteraad toegezegd dat in 
2012, verwachting is uiterlijk juni, hierover een notitie aan de raad wordt voorgelegd. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
 

��  
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Nawoord rekenkamercommissie  
 

De rekenkamer constateert dat het college de aanbevelingen grotendeels overneemt. Het is in de 
huidige economische tijden binnen de gebiedsontwikkeling een uitdaging om de juiste balans te 
blijven vinden tussen ambities en financiën. Ons inziens is dit voor een belangrijk deel een voortdu-
rend proces waarbij een goede en inzichtelijke informatievoorziening hoort.  
 
Uit de reactie van het college blijkt een worsteling tussen enerzijds het moment en de wijze waarop 
informatie kan worden verstrekt en anderzijds de beperkte middelen. Het lijkt ons goed als raad en 
college te bepalen waar de integrale informatieoverdracht plaatsvindt en op basis van welke inhoud dit 
gebeurt. Doel is daarmee de kaderstellende en controlerende rol maximaal te kunnen invullen. 
 
Met betrekking tot risicobeheersing is het noodzakelijk om een totaal en integraal zicht te hebben op 
risico’s binnen alle projecten. Het feit dat een uitgebreidere risicoanalyse plaatsvindt op de twee grote 
projecten doet niets af aan mogelijke risico’s op andere projecten die wellicht daardoor onderbelicht 
blijven. Risico’s zijn niet alleen beperkt tot de mate van (bestuurlijke) complexiteit van een project. 
 
Ten aanzien van de laatste aanbeveling kijkt de rekenkamer met belangstelling uit naar de door de 
college aangekondigde scenario’s.  
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Bijlagen  
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Bijlage 1: Geïnterviewde personen 
 

• Dhr. W. Schutte, wethouder ruimtelijke ordening en grondzaken 

• Dhr. P. Vermeulen, wethouder financiën 

• Dhr. D. Eikenaar, clustermanager ruimte 

• Dhr. I. Valk, directeur projecten 

• Dhr. R. Stigt, manager financial planning en control 

• Dhr. N. van den Ende, medewerker grondzaken 

• Dhr. F. Hoogeveen, medewerker grondzaken 
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Bijlage 2: Gespreksthemalijst 
 

De rekenkamercommissie Noordoostpolder voert een onderzoek uit naar het grondbeleid 

van de gemeente. De centrale thema’s in dat onderzoek zijn risicobeheersing en de rol 

van de gemeenteraad. In het kader van dat onderzoek wordt een aantal interviews afge-

nomen. Deze gespreksthemalijst vat de aandachtspunten voor die gesprekken samen. 

Risico’s en risicobeheersing 

� Hoe is het huidige beeld van de lopende grondexploitaties te kenschetsen? 

� Hoe hebben de risico´s van het grondbeleid zich de afgelopen jaren ontwikkeld? 

� Welke maatregelen zijn genomen om de risico’s van grondbeleid te beheersen? 

� Zijn de laatste jaren aanvullende maatregelen genomen om de risico’s te beperken? 

� Hoe verwacht u dat de grondexploitaties zich de komende jaren zullen ontwikkelen? 

Projecten: Emmelhage, De Munt, Wellerwaard 

� Wanneer is het project gestart? 

� Welke uitgangspunten – in tijd, kwaliteit en geld – zijn oorspronkelijk voor het project 

vastgesteld? 

� Hoe is het proces tot op heden verlopen? 

� In hoeverre is aan de oorspronkelijke uitgangspunten vastgehouden? Indien er wijzigin-

gen zijn doorgevoerd, wat is daarvan de reden? 

� Welke projectspecifieke risico’s kennen deze projecten? 

Rol van de gemeenteraad 

� Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten van de raad voor het grondbeleid? 

� Hoe maakt de raad gebruik van de aangeboden informatie over grondexploitaties?  

� Hoe is de raad bij de drie genoemde projecten betrokken?  
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Bijlage 3: Casestudies 
 

In deze bijlage zijn de drie casestudies beschreven: Emmelhage, Wellerwaard en bedrij-

venterrein De Munt. In de beschrijving van de cases hanteren we het volgende stramien: 

korte inleiding van het project, overzicht grondexploitatie, overzicht risico’s en maatrege-

len, de rol van de raad. In de hoofdstukken 4 en 5 van het rapport worden de conclusies 

uit de casestudies beschreven. 

1. Drie cases: selectie en positie in het grondbeleid 

De uitvoering van het actieve grondbeleid van de gemeente Noordoostpolder omvat vele 

grondexploitaties. De Rekenkamercommissie wil de centrale onderzoeksvraag beantwoorden 

op basis van een onderzoek naar een (representatieve) selectie van drie grondexploitaties met 

verschillende karakteristieken: 

• Emmelhage fase 1, een grote woningbouwlocatie met een looptijd tot 2017 met een 

verwacht resultaat van de grondexploitatie van +€8,9 mln. in 2011  

• De Munt II, een bedrijventerrein met fase 1 en 2, looptijd tot 2020 met een verwacht re-

sultaat van €421.000 in 2011, maar waarvoor al verliesvoorzieningen getroffen zijn.  

• Wellerwaard: een bijzonder complex met een grote recreatieplas en fietspaden en 165 

luxe woningen in het groen, looptijd tot 2025 met een verwacht resultaat €0,4 mln. 

in2011. Daarvoor wordt €7,5 miljoen subsidie toegekend door hogere overheden en 

€2,5 mln. gemeentelijke bijdrage. 

Relatie met alle grondexploitaties  

De drie casestudies spelen een belangrijke rol in het verwachte financiële resultaat en in het 

risicoprofiel van het totaal aan grondexploitaties in de Noordoostpolder. Dit blijkt uit het Meerja-

renperspectief Grondexploitaties (MPG) en de paragraaf grondbeleid in de Programmabegro-

ting en Jaarrekening van de gemeente Noordoostpolder. 

 

Over het totaal van de zestien lopende grondexploitaties wordt een positief saldo verwacht van 

€14,2 miljoen NCW. Dit wordt vooral door Emmelhage bepaald (+€8,9 mln. NCW). 

 

Bij de cases Munt II fase 1 en 2 en Wellerwaard staat het stoplicht voor financiële voortgang en 

risico’s op rood; bij Emmelhage op oranje
71

. 

 

Emmelhage en Munt II hebben de grootste invloed op het saldo van alle exploitaties samen, zo 

blijkt uit gevoeligheidsanalyses met Monte Carlo simulaties
72

. 

 

De verworven grond die nog niet in exploitatie is genomen (een tiental complexen) heeft een 

boekwaarde van €29,5 miljoen (rentelast van ruim €1 miljoen per jaar)
73

. Daaraan kleven ook 

grote risico’s. Een belangrijke locatie waarvoor al grond is verworven betreft het geplande be-

drijventerrein Munt III. Voor die gronden Munt III (boekwaarde €13,8 mln.) is al een voorziening 

 
71

 Gemeente Noordoostpolder, Meerjarenperspectief grondexploitaties gemeente Noordoostpolder 2010, idem. 2011. 
72

 Gemeente Noordoostpolder, Meerjarenperspectief grondexploitaties gemeente Noordoostpolder 2011, april 2011, blz. 

24. Voor de risico’s van Wellerwaard is al een voorziening voor risico’s getroffen, de reden waarom deze grondexploita-

tie niet betrokken was bij de Monte Carlo simulaties (blz. 22). 
73

 Gemeente Noordoostpolder, Programmabegroting 2011 (paragraaf grondbeleid). 
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getroffen van €4 mln. Hierop wordt bij de conclusie van de casestudies en elders in het rapport 

ingegaan. 

Ontwikkeling resultaat grondexploitaties onderzochte plannen 

Voor een inzicht in de ontwikkeling van de grondexploitaties van de onderzochte plannen geeft 

de ontwikkeling van het verwachte grondexploitatieresultaat een belangrijk houvast.  

Tabel  3 -7   Ontwikkel ing f inanciee l  resul taat  casestudieprojecten,  2007-2010  

 31 december 

2007 

31 december 

2008
74

 

31 december 

2009
75

 

31 december 

2010
76

 

Emmelhage €3,9 mln.
77

 €3,5 mln. €8,2 mln. €8,9 mln. 

Munt (I & II) (afroming)
78

 €0,4 mln. €0,2 mln. €0,34 mln. 

Wellerwaard    €0,4 mln.  

 

Het verwachte resultaat van Emmelhage is de afgelopen jaren toegenomen, vooral van 2008 

naar 2009 met €4,7 mln. Het geraamde resultaat van deze grondexploitatie is door de crisis niet 

sterk afgenomen.  

 

Dit komt ook bij het bedrijventerrein De Munt II naar voren, maar de verwachte winst is licht 

gedaald en zijn er voorzieningen getroffen. In 2008 zijn ook de nog te leveren bijdragen aan 

fondsen vanuit deze exploitatie beëindigd voor kostenreductie.  

 

Voor Wellerwaard is de eerste grondexploitatie pas in 2010 vastgesteld, zodat er nog geen 

ontwikkelingsbeeld is. Er is in verband met bepaalde risico’s wel een voorziening getroffen. 

 

Per plan gaan we hieronder nader in op de ontwikkeling van de grondexploitaties en de risico’s 

die er aan verbonden zijn. Daarna worden conclusies getrokken over de beheersing van de 

grondexploitaties. 

 

2. Emmelhage fase 1 

Het plan Emmelhage 

Het bestemmingsplan Emmelhage van 2004 is in februari 2005 door de raad vastgesteld. Het 

ging om een uitlegplan voor de bouw van 2.280 woningen in de periode tot 2019. Het plan be-

stond uit twee delen, Oost en West. West had Polderwonen als woonmilieu (90ha). Met Oost 

zou worden begonnen. Emmelhage Oost (84 ha) bestond uit deelgebieden: 

 
74

 Jaarverslag 2008, p. 186 – 187. 
75

 Jaarverslag 2009, p. 199 – 200. 
76

 Jaarverslag 2010, p. 253 – 254. 
77

 Herziening grondexploitaties 2008, p. 13. Het resultaat bedraagt €6,2 mln. op eindwaarde, met rekenrente van 6% en 

looptijd tot 1 januari 2016 omgerekend naar netto contante waarde. 
78

 Het resultaat van bedrijventerrein Munt I & II wordt gegeven na afroming van een deel van de opbrengsten naar 

bovenwijkse fondsen. Bij de herziening van 2008 is het saldo neutraal of positief gehouden door de afdracht bovenwijk-

se fondsen voor de nog uit te geven gronden te schrappen (verlaging van nog te maken kosten). 
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• In 2006 is de gemeente gestart met de nieuwe Boswonen met 708 woningen te bouwen 

in 2007 tot 2010 

• Waterwonen met 130 woningen in 2010-2011 

• Centrumwonen (voorzieningenknoop + woningbouw) met 184 woningen (waaronder 

170 appartementen) in 2011-2013
79

. 

uitbreiding voor woningbouw. Vanaf dat moment is er begonnen met fase 1 (complex 11A) wel-

ke bestaat uit 740 woningen. Hiervan is 65% bestemd voor projectmatige woningbouw en 35% 

voor particulier opdrachtgeverschap met vrije kavels. 

  

 

 

Ruimtegebruik 

Het plangebied is nu 67 ha, waarvan 27 ha uitgeefbaar (40%). Voor een woningbouwlocatie 

met 11 woningen per ha is het uitgeefbaar gebied betrekkelijk klein en het openbaar gebied 

voor water (circa 13%) en groen (31%) relatief groot. De verharding heeft een gebruikelijk aan-

deel van 16%. De kavels zijn door veel openbaar gebied gemiddeld niet bijzonder groot (365 

m²); woningen liggen geclusterd bij elkaar in een ruimte openbare ruimte (zie ook de foto’s). 

Fase 1 is in zijn geheel bouwrijp gemaakt en voor een beperkt deel woonrijp. Alle grond voor 

deze uitbreiding zijn verworven.  

   

  

 
79

 Gemeente Noordoostpolder, Vaststelling exploitatieopzet Emmelhage (Oostelijk gedeelte), 28 november 2005.  
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Het deelplan Boswonen zal tegen 2017 - volgens de planning sinds 2008 - zijn afgerond, zes 

jaar later dan de oorspronkelijke planning. Het deelplan bevat inmiddels meer woningen als 

gevolg van een wijziging van de verkaveling. 

 

Het plan is in april 2009 gewijzigd. De groeiperspectieven waren kleiner geworden gelet op het 

achterblijven van de bevolkingsgroei en het aantrekken van huishoudens buiten de gemeente 

was moeilijker dan gedacht. En er was meer behoefte aan waterberging in dit deel van de ge-

meente. Ook kreeg de crisis vat op de afzet van kavels, niet alleen van projectmatige bouw 

door ontwikkelaars en de corporatie, maar ook op vrije kavels (al was dat minder)
80

.  

 

Het deelgebied West is op de lange baan geschoven. De deelgebieden Waterwonen en Voor-

zieningenknoop zijn uit de exploitatie voor Oost gelicht, waardoor eerste komende jaren alleen 

het deelplan Boswonen (fase 1 a en 1b) wordt gerealiseerd.  

 

De gronden voor het gebied Voorzieningenknoop met wonen en water zijn apart gezet in een 

complex van nog niet in exploitatie genomen gronden met een boekwaarde van circa €1,4 mln. 

Voor dit gebied wordt een bestemmingsplanherziening gemaakt voor het nieuwe ontwikke-

lingsmodel ‘Emmelhage Eilandenrijk’ – een model met minder voorzieningen (de behoefte is 

afgenomen van 20.000 m² naar 10.000 m² bvo), meer water en wonen op het water, in plaats 

van aan het water, een bijzonder woonmilieu dat onderscheidend is in de (boven)regionale 

markt
81

. Daarnaast is besloten de aanleg van een ringweg om de nieuwe wijk uit te stellen. 

 

Het gebied Oost van 84 ha is daarmee terugbracht tot de 67 ha voor fase 1 (a en b) Boswonen. 

Op de gevolgen voor de grondexploitatie wordt hieronder ingegaan. 

 
80

 Fractie ChristenUnie/SGP, Initiatiefvoorstel Op het water wonen in Emmelhage te Emmeloord, 13 mei 2008; Ver-

marketing Emmelhage fase 1 (besluitvormende nota aan Burgemeester en Wethouders), 2 maart 2009; Gemeente 

Noordoostpolder, Nieuw ontwikkelingsmodel Emmelhage Eilandenrijk, 14 april 2009; Gemeente Noordoostpolder. 
81

 Gemeente Noordoostpolder, Nieuw ontwikkelingsmodel Emmelhage Eilandenrijk, 14 april 2009; Gemeente Noord-

oostpolder. 
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De grondexploitatie Emmelhage fase 1 

De ontwikkeling van de grondexploitatie Emmelhage sinds 2003/2005 is niet zonder meer in 

beeld te brengen, doordat de grondexploitatie van het plan gaandeweg is verkleind. Het ver-

wachte grondexploitatiesaldo lijkt evenwel in de tijd toegenomen van een verwacht saldo van 

bijna €2 mln. in 2003 tot een saldo van €8,9 mln. eind 2010, bij een kleiner geworden plan. De 

winstverwachting van Emmelhage in 2009 en 2010 is iets geflatteerd, omdat een deelplan 

Voorzieningenknoop eruit is gelicht. Dat plan is nu nog niet in exploitatiegenomen grond met 

een boekwaarde van €1,4 mln.  

Tabel  3-8  Grondexploi tat ie  Emmelhage: 2003 Oost en West;  2008 Oost ,  2009 en 2010 

Fase 1 Boswonen 

Emmelhage 2003% 

Oost+Wes

t 

Jaarr2008 

Oost 

2008

% 

jaarr2009 

Fase 1 

2009% Jaarr2010 

Fase 1 

2010

% 

Ontw. 

2009-10 

Saldo eindwaarde (1-1-

17) 

€4,7 mln. € 5.505.057  € 

12.332.100 

 € 

12.654.183 

 3% 

Saldo contante w. (1-1-

11) 

€1.9 mln. € 3.453.941  € 

8.201.551 

 € 

8.920.699 

 9% 

Eindjaar 2019 2017  2017   2017   

INKOMSTEN         

Woningbouw 99% € 

58.920.685 

96% € 

50.584.367 

99% € 

50.584.367 

98% 0% 

Voorzieningen 1% € 2.495.280 4%  0%  0% n.v.t. 

Overig/subsidie  € 245.613 0% € 541.905 1% € 

1.038.204 

2% 92% 

TOTAAL INKOMSTEN 100% € 

61.661.578 

100% € 

51.126.272 

100% € 

51.622.571 

100% 1% 

Uitgaven         

Verwerving 23% € 

13.289.077 

22% € 

10.662.723 

25% € 

10.662.723 

25% 0% 

Bouwrijp maken 32% € 

19.772.594 

33% € 

9.896.017 

23% € 

9.896.017 

23% 0% 

Voltooien 18% € 9.273.794 15% € 

5.036.379 

12% € 

5.036.379 

12% 0% 

Plankosten 10% € 4.066.494 7% € 

5.535.746 

13% € 

5.535.747 

13% 0% 

Voorbereiding/toezicht - € 2.396.327 4% € 

1.493.240 

3% € 

1.493.240 

3% 0% 

Risico/onvoorzien 5% € 2.178.479 4% € 746.620 2% € 746.620 2% 0% 

Fondsen e.d. 6% € 3.149.555 5% € 7% € 7% 0% 
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2.833.031 2.833.031 

Overig 1% € 2.752.393 5% € 

3.812.965 

9% € 

4.377.767 

10% 15% 

Inkomstenstijging  € 769.751 1% € 0 0% € 0 0% n.v.t. 

Uitgavenstijging 2% € 1.570.944 3% € 887.428 2% € 595.738 1% -33% 

Rentekosten  4% € 1.428.412 2% € 

2.125.879 

5% € 

2.170.114 

5% 2% 

TOTAAL UITGAVEN 100% € 

60.647.820 

100% € 

43.030.028 

100% € 

43.347.376 

100% 1% 

Bron 2003: Grondexploitatie Emmelhage, doorrekening woningbouwprogramma Mercatus Woondiensten, 22 september 

2003 

De relatieve verdeling van de verschillende kostenposten is sinds 2003 betrekkelijk weinig ver-

anderd. De saldoverbetering van 2009 ten opzichte van 2008 is vooral het gevolg van het ver-

kleinen van het plan, waarbij plandelen met relatief meer kosten eruit zijn gehaald (uitgesteld). 

Dit leidt tot een grotere reductie van kosten (-€17,5 mln.) dan van opbrengsten (-€10,5 mln.). 

Vooral de (nog te maken) kosten van grondverwerving en bouw- en woonrijp maken en bijdrage 

aan bovenwijkse voorzieningen zijn afgenomen (geen rondweg meer in de plannen, bijdrage 

daarvoor was €7 per m² uitgeefbaar terrein), evenals de post risico en onvoorzien. Minder kos-

ten voor bouw- en woonrijp maken zijn met name het gevolg van het uitvallen van deelplan met 

een hoger kostenniveau, het centrum met wonen met veel water en gemetselde kademuren. 

 

De kostenpost ‘overig’ is toegenomen, evenals de netto rentekosten. De plankosten (+ plan-

voorbereiding & toezicht) zijn er niet minder op geworden, hetgeen bij een kleiner plan zou kun-

nen worden verwacht.  

 

Van verandering in de grondexploitatie van 2009 op 2010 is weinig sprake. Meest opvallend zijn 

een toename van de subsidieopbrengsten van + €0,5 mln. (bijna een verdubbeling) en een ver-

hoging van de kostenpost ‘overig’ met eenzelfde bedrag.  

Tabel  3-9  Vergel i jk ing kostenposten Emmelhage met referentiep lan woningbouw uit leg  

 Emmelhage Referentieplan 

Verwervingskosten 25% 26% 

Bouw- en woonrijp maken 35% 47% 

V&T 16% 12% 

Omslagkosten 7% 3% 

Overige kosten 10% 5% 

Vergelijking van de grondexploitatie Emmelhage 2010 met een referentieplan: toelichting  

Door vertraging en planverandering zijn meer plankosten gemaakt en die zijn meer bij het lopende deel-

plan geboekt. De post overig kan hier ook mee gevoed zijn. Dit is niet geheel transparant. Fonds omslag 

heeft een bijdrage van €10 per m² uitgeefbaar terrein (kengetal €5). Dit verschil kan te maken hebben met 

de benodigde bovenwijkse voorzieningen. De toerekening in een bedrag per m² uitgeefbaar terrein is mo-

gelijk niet in lijn met de Grondexploitatiewet, die toerekening vereist op basis van causaliteit, profijt en 
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toerekenbaarheid.  

De post risico-onvoorzien (2%) is bij veel andere plannen niet opgenomen, omdat die niet-transparant is 

opgenomen bij kostenposten van bouw- en woonrijp maken. Vergeleken met de norm van de gemeente 

Noordoostpolder is 2% voor risico laag, hetgeen er op wijst dat er inmiddels minder risico’s zijn. 

 

De grondexploitatie loopt naar verwachting, op grond van de prognose van de kaveluitgifte, tot 

2017 (was 2010). In 2007 is gestart met gronduitgifte van fase 1 (Boswonen). 

 

Het woningbouwprogramma is licht veranderd, niet 740 woningen (waarvan 35% vrije kavels), 

maar 716 woningen (waarvan 41% vrije kavels). Tot 1-1-2010 is 14 ha uitgegeven , 51% van 

het totaal aan uitgeefbare grond van 27 ha.75% van de particuliere kavels is verkocht, tegen 

slechts 20% van de projectmatige kavels. De verkoopresultaten lopen als gevolg van de eco-

nomische recessie terug. Dit vraagt om meer marketing- en verkoopaandacht bijvoorbeeld door 

de campagne Proefwonen. Het woonrijp maken wordt per straat aangepakt. 

 

Het risico is als gemiddeld te bestempelen. Omdat de verkoop als gevolg van de economische 

recessie minder snel kan gaan verlopen, vindt men het belangrijk om kosten en opbrengsten 

evenwichtig te houden. Voor risico’s binnen de grondexploitatie (zoals aanbestedingsrisico’s) is 

er een post onvoorzien opgenomen van 5% van de kosten bouw- en woonrijp maken. 

 

In de boekwaarde voor plankosten zijn ook de plankosten voor de uitgestelde planfasen opge-

nomen (oude complexen 11 en 12)
82

. 

 

De grondexploitatie 2010 heeft wat lagere geraamde kosten bouwrijp maken dan geraamd, 

omdat de aanleg van bruggen is doorgeschoven naar 2011. Het besluit om geen rondweg aan 

te leggen om de grotere wijk (Oost en West) leverde (eerder) een substantieel voordeel op aan 

de kostenkant. De planontwikkelingskosten vielen ook mee, mede door vervanging van externe 

door interne projectleiders. De bijdrage aan het fonds bovenwijks is echter groter dan geraamd, 

wegens meer verkoop van bouwgrond dan geraamd. 

 

De grondexploitatie 2010 heeft een positieve ontwikkeling. De gerealiseerde opbrengsten zijn 

meer gestegen de gemaakte kosten.  

 

De boekwaarde ging van licht negatief - €0,9 mln. (meer kosten dan opbrengsten) naar licht 

positief +€1 mln. Dit wordt mede bepaald door de opbrengstenpost rijkssubsidie voor woning-

bouwstimulering van bijna €0,5 mln. De boekwaarde per 1-1-2009 was nog €1.4 mln. negatief.  

 

De positieve boekwaarde maakt de risico’s van de lopende exploitatie niet zo groot, zolang 

nieuwe investeringen gelijk op gaan met nieuwe opbrengsten. 

 

Bovendien zijn er nog financiële marges in de grondexploitatie Emmelhage fase 1: 

� De post onvoorzien biedt nog een marge van €0,75 mln. 

� De parameter voor kostenstijging (3%) is hoger dan de parameter voor opbrengstenstij-

ging (1%); daarnaast is het gehanteerde rentepercentage hoger dan de rekenrente van 

het concern. Dit levert een marge van naar schatting ruim €1 mln. 

 

 
82

Gemeente Noordoostpolder, Herziening grondexploitaties gemeente Noordoostpolder 2011, mei 2011, blz. 9-11.  
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11A – Emmelhage-Oost   

2008 Verschillenanalyse  volgens Herziening grondexploitaties gemeente Noordoostpolder 2008, juli 

2008 (bijlage 4 verschillenverklaring herziening per 1 januari 2008) 

 

2011  Verschillenanalyse volgens  Herziening grondexploitaties gemeente Noordoostpolder 2011, mei 

2011, 1 jan 2010 tov 31 dec 2010 ( blz. 9. En bijlage 3) 

  

Kosten 

In 2009 zijn de ‘oude’ complexen 11 en 12 samengevoegd tot het nieuwe complex 11A. 

Dit naar aanleiding van een heroriëntatie op de fase ‘Waterwonen’ in het oude plan van Emmelhage. De 

kosten die tot en met 2009 zijn gemaakt, zijn ten laste van het nieuwe complex 11A gebracht. 

Verwerving 

In 2010 hebben er geen verwervingen plaatsgevonden. Alle gronden voor fase 1 zijn inmiddels in het bezit 

van de gemeente. 

Bouw- en woonrijp maken 

In de grondexploitatie was voor 2010 een budget voor bouw– en woonrijp maken opgenomen van €  

987.512. Werkelijk is er € 491.938 uitgegeven. Dit heeft te maken met werkzaamheden die in 2010 waren 

verwacht, maar in 2011 worden uitgevoerd (aanleg bruggen). 

Er wordt regelmatig overleg gevoerd over de te maken kosten tussen de clusters Ruimte en Ingenieursbu-

reau.  

Het besluit om geen rondweg aan te leggen rond Emmelhage levert een substantieel voordeel op in de te 

maken civiele kosten. 

Planontwikkelingskosten 

Het budget voor 2010 was begroot op € 352.189. De werkelijke kosten kwamen iets lager uit en wel op € 

338.225. Doordat de externe projectleider(s) voor dit project inmiddels zijn vervangen door vaste, interne, 

medewerkers, is de verwachting dat de planontwikkelingskosten de komende jaren gaan dalen. 

Voorbereiding en toezicht uitvoering (VTU): 

Het budget voor 2010 was begroot op €131.982. De werkelijke kosten kwamen iets lager uit en wel op € 

123.250. De verwachting is dat de werkelijke kosten de komende jaren op een zelfde niveau als 2010 

komen te liggen. 

Risico en onvoorzien 

Er zijn geen onvoorziene gebeurtenissen aan de orde geweest in 2010. Het budget is verdeeld over de 

resterende looptijd van de exploitatie. Het percentage voor risico & onvoorzien in deze grondexploitatie is 

5%.  

Fondsvorming/Subsidie: 

De afdrachten in 2010 kwamen iets hoger uit dan de verwachtingen. Dit heeft te maken met de meevallen-

de verkopen in 2010. 

Opbrengsten 

In 2007 is gestart met de gronduitgifte van fase 1 - ‘Boswonen’. Van de 295 particuliere kavels zijn er 
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inmiddels 208 verkocht. Van de 421 projectmatige kavels zijn er inmiddels 156 verkocht. 

De werkelijke opbrengsten in 2010 (€3,3 miljoen) waren iets meer dan wat vooraf de verwachting was 

(€2,9 miljoen).  

De gemeente heeft in 2010 rijkssubsidie ontvangen in het kader van de ‘Tijdelijke Subsidie Stimulering 

Woningbouw’. Deze subsidie heeft geleid tot meer kavelverkoop in Emmelhage. 

De verwachting is dat alle kavels in 2016-2017 zijn verkocht. De verwachte jaarlijkse opbrengsten van 

2011 tot 2017 zijn ongeveer €3.000.000. 

Verschillen samengevat 

Iets hoger eindresultaat ten opzichte van vorig jaar.  

Doordat in 2010 de verkopen van kavels beter waren dan verwacht. 

 

De grondexploitatie Emmelhage: financieel onder controle? 

Emmelhage fase 1 heeft op dit moment beperkte risico’s. De gemaakte kosten zijn gedekt met 

gerealiseerde opbrengsten. Als investeringen worden opgevolgd met opbrengsten, of op de 

opbrengsten worden afgestemd zijn er weinig financiële risico’s aan het plan verbonden. Binnen 

de exploitatie zijn nog ook nog financiële marges van circa €2 mln. om tegenvallers op te van-

gen. 

 

Het belang van Emmelhage fase 1 in financieel opzicht is vooral gelegen in de verwachte winst 

van €8,9 mln. Voor het gehele grondbedrijf is dit financieel resultaat van groot belang in ver-

band met verwachte tekorten op een aantal andere lopende grondexploitaties. Die tekorten zijn 

vanuit de reserve grondexploitaties afgedekt, waardoor die de afgelopen jaren sterk gekrompen 

is. Met de winst van Emmelhage kan de reserve weer aangevuld worden. 

 

De winstverwachting van Emmelhage is iets geflatteerd, omdat het deelplan Voorzieningen-

knoop eruit is gelicht. Dat plan is nu nog niet in exploitatiegenomen grond met een boekwaarde 

van €1,4 mln. 

 

Voortgang van de gronduitgifte in Emmelhage is dus van belang voor het grondbedrijf als ge-

heel. De gemeente heeft de marketing hiervoor geactiveerd en het plan is meer gericht op vrije 

kavels, omdat die meer worden verkocht dan projectmatige gebouwde woningen.  

 

Nog niet alle instrumenten voor versnelling van de afzet zijn gebruikt, zoals grondprijsverlaging. 

Het is echter de vraag of dit voor het financiële resultaat van de grondexploitatie per saldo een 

positief effect heeft.  

De rol van de raad bij Emmelhage 

De gemeenteraad heeft de planuitvoering van Emmelhage nauwgezet gevolgd. Er waren twij-

fels over de planopzet en de financiële risico’s. De raad uitte die twijfels op meerdere momen-

ten, waaronder het belangrijke moment van het initiatiefvoorstel van een raadsfractie van 13 

mei 2008 om de planopzet te veranderen, voor wat betreft het deelplan voorzieningenknoop 

met wonen aan het water
83

. Het initiatiefvoorstel voor een andere opzet van de voorzieningen-

knoop met wonen aan het water beoogt het maken van een meer aantrekkelijk woonmilieu, 

waarbij ook de nieuwe opgave van waterberging ter hand wordt genomen. Het voorstel was ook 

financieel doorgerekend en vertoonde een verwacht budgettair neutraal eindresultaat.  

 
83

 Fractie ChristenUnie/SGP, Initiatiefvoorstel Op het water wonen in Emmelhage te Emmeloord, 13 mei 2008; Ver-

marketing Emmelhage fase 1 (besluitvormende nota aan Burgemeester en Wethouders), 2 maart 2009; Gemeente 

Noordoostpolder, Nieuw ontwikkelingsmodel Emmelhage Eilandenrijk, 14 april 2009; Gemeente Noordoostpolder. 
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Het plan Emmelhage is vervolgens in april 2009 gewijzigd waarbij Oost fase 1 en 2 is opgeknipt 

tot uitsluitend fase 1. Voor het alternatief fase 2, ontwikkelingsmodel ‘Eilandenrijk’, wordt een 

stedenbouwkundig plan gemaakt en een eigen grondexploitatie. 

 

Om de afzet op Emmelhage te bevorderen zijn ook maatregelen genomen: versoepeling van 

het uitgiftebeleid voor vrije kavels, omzetting naar een ander woningtype van een aantal kavels 

voor projectmatige bouw door ontwikkelaars en de corporatie in vrije kavels, promotie van Em-

melhage onder de doelgroep van particulier opdrachtgevers en hernieuwd overleg met de 

marktpartijen over hun bouwafspraken (bouwclaims).  

 

3. De Munt II 

Het plan 

Aan de oostkant van Emmeloord is 150 hectare grond bestemd als bedrijventerrein waarvan 

70% hectare bedrijfsgrond is en zal worden uitgegeven. De delen Zwolse Vaart, Ecopark en De 

Munt 1 fase 1 zijn respectievelijk gerealiseerd, doorverkocht en als grondexploitatie nagenoeg 

klaar. De verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein is voorzien in de periode tot 2020. Deze 

bedrijventerreinontwikkeling bestaat uit de afzonderlijke grondexploitaties de Munt II fase 1 en 

de Munt II fase 2. De grondexploitatie de Munt I fase 1 is in 2011 afgerond. Niet op onderstaan-

de afbeelding aangegeven is de mogelijke toekomstige bedrijfslocatie de Munt III. 
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Legenda: I) De MUNT I; II) Zwolse Vaart; III) Ecopark; IV) De MUNT II (groen fase 1, grijs fase 2) 

De Munt II fase 1 

Bedrijventerrein De Munt II fase 1 (complex 38) is een ruim opgezet terrein van 47 ha bruto 

(waarvan 68% uitgeefbaar, wat vrij gebruikelijk is)
84

, met veel groen, een goed geprofileerde 

wegstructuur en een goede ontsluiting op de A6. Het terrein wordt begrensd door bedrijventer-

rein De Munt II fase 2 aan de noordkant, De Munt I fase 1 aan de westkant en Ecopark aan de 

zuidkant.  

 

In 2003 is het bestemmingsplan van deze fase van het bedrijventerrein De Munt vastgesteld. 

Tabel  0-10  Grondexploi tat ie  De Munt I I  fase 1,  2008-2010  

Munt II-1 Jaarrek. 

2008 

 Jaarrek. 

2009 

 Jaarrek. 2010  Ontwikkelng 

2008- 10 

Saldo op eindwaarde 1-1-

19 

€ 44.179  € 841  € 465.322  953% 

Saldo contante w. 1-1-11 € 26.150  € 528  € 275.424  953% 

Eindjaar 2017  2018  2019   

INKOMSTEN        

Bedrijven € 8.315.582 94% € 8.645.098 88% € 9.029.378 94% 9% 

Overig/subsidies € 560.560 6% € 1.223.348 12% € 602.875 6% 8% 

Reserve grondexploitatie  0% € 624.000 6% € 624.000 6% n.v.t. 

TOTAAL INKOMSTEN € 8.876.142 100% € 9.868.446 100% € 9.632.253 100% 9% 

Uitgaven        

Verwerving € 1.748.467 13% € 1.748.467 16% € 1.748.467 18% 0% 

Slopen opstallen € 36.068 0% € 36.068 0% € 36.068 0% 0% 

Aanleg rondweg/rotonde € 1.238.016 9% € 1.257.016 12% € 1.257.016 13% 2% 

Bouwrijp maken € 4.466.842 34% € 1.980.552 18% € 1.980.552 20% -56% 

Aanleg groenvoorziening € 66.229 1% € 91.623 1% € 91.623 1% 38% 

Plankosten € 221.864 2% € 336.526 3% € 335.853 3% 51% 

Voorbereiding/toezicht € 383.908 3% € 269.221 2% € 269.221 3% -30% 

Risico/onvoorzien € 188.589 1% € 168.263 2% € 168.263 2% -11% 

Fondsen e.d. € 1.008.005 8% € 98.998 1% € 98.998 1% -90% 

 
84

 Er is sprake van enige tegenstrijdigheid tussen de informatie in MPG 2010, p. 13 en MPG 2011, p. 13 enerzijds en in 

de bijlagen bij MPG 2010, p. 5 – 6 anderzijds. We veronderstellen hier dat in de bijlage bij het MPG 2010 de twee com-

plexen verwisseld zijn en dat de cijfers uit de hoofdtekst van het MPG dus de juiste oppervlakte per complex geven.  
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Rente € 1.629.461 12% € 2.422.404 22% € 2.391.204 24% 47% 

Overig € 350.975 3% € 122.961 1% € 123.137 1% -65% 

Inkomstenstijging € 530.520 4% € 459.189 4% € 0 0% -100% 

Uitgavenstijging € 15.929 0% € 15.096 0% € 19.166 0% 20% 

Rentetoerekening € 1.277.536 10% € 1.779.600 16% € 1.271.363 13% 0% 

TOTAAL UITGAVEN € 

13.162.409 

100% € 10.785.984 100% € 9.790.931 100% -26% 

 

 Munt II Referentieplan 

Verwerving 18% 34% 

Bouwrijp maken 34% 27% 

Omslagkosten 1% 8% 

Rentekosten 24% 12% 

Plankosten 6% 19% 

Vergelijking van de kostenopbouw De Munt II fase 1 met een referentieplan voor bedrijventerreinen  

De lage verwervingskosten kunnen het gevolg zijn van vroegtijdig verwerven, hetgeen vervolgens hogere 

rentelast met zich mee brengt (ook vertraging bij de afzet, waarbij extra rentekosten ontstaan, ook over 

gedane investeringen in plankosten en bouwrijp maken). De hogere kosten voor bouwrijp maken handen 

samen met de kosten voor een rotonde/rondweg. De lage bijdrage aan bovenwijkse voorzieningen houdt 

verband met bezuiniging; de bijdrage is geschrapt. 

 

De uitgifte van kavels loopt vanaf de start moeizaam. Het uitgeefbaar oppervlak was in totaal 31 

ha bij aanvang. Hiervan is tot het MPG 2011 15,3 ha uitgegeven
85

. 

Er wordt minder verkocht dan geraamd. Hierdoor komen minder opbrengsten binnen dan er 

waren verwacht, terwijl wel de infrastructuur grotendeels is aangelegd en de grond vroegtijdig is 

aangekocht. Dit zorgt voor hogere rentekosten. De plankosten vallen hoger uit vanwege extra 

promotie en acquisitie.  

 

De looptijd van de grondexploitatie is verlengd gezien de langzame afzet van bouwkavels.  

 

In 2010 is het bestemmingsplan De Munt A geactualiseerd en onderzocht of meer kleinere ka-

vels uitgegeven kunnen worden. De plankosten zijn daardoor gestegen. De verkoop trekt licht 

aan in 2010. De komende jaren moet ongeveer 1 ha per jaar verkocht worden. Dat is niet ge-

heel realistisch als het gehele nieuwe aanbod in de gemeente 6 ha per jaar is en de feitelijke 

marktopname in 2010 maar 3 ha per jaar
86

. 

 

De boekwaarde is de afgelopen jaren groter geworden, per 1-1-2009 - €5,3 mln. negatief, per 1-

 
85

 MPG 2011, p. 13; de oppervlakte in het MPG 2011 wijkt overigens af van die in het MPG 2010.  
86

 Gemeente Noordoostpolder, Meerjarenperspectief grondexploitaties gemeente Noordoostpolder 2011, juli 2011, blz. 

13-16. 
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1-2010 -€6,0 mln. negatief. 

 

Het grootste risico is dat door een vertraagde gronduitgifte als gevolg van de marktsituatie de 

planperiode meer verlengd moet worden met hogere rente- en plankosten tot gevolg. Dit kan 

deze grondexploitatie niet dragen. In het verleden is hierom al een voorziening getroffen van € 

0,6 mln. 

 

De marges in de exploitatieopzet zijn verder beperkt tot een kleine post onvoorzien (€0,17 mln.) 

en bij de faseringskosten in een hogere parameter voor kostenstijging (3%) dan voor opbreng-

stenstijging 2%)
87

. Daarnaast is er nog een marge: door de voorziening is er een verwachte 

winst van €275.000. 

 

De grondexploitatie is in 2008-2010 vooral beheerst door verhoging van de grondprijzen (zoals 

voorgenomen in 2008) (zie het kader hieronder) en besparing op (geraamde) investeringen bij 

het bouwrijp maken (ruim €2 mln.) en het schrappen van de bijdrage aan het fonds bovenwijks 

(circa €1mln.). In hoeverre dit gevolgen heeft voor de ruimtelijke kwaliteit wordt niet duidelijk uit 

de stukken. 

De grondprijzen voor bedrijventerreinen zijn in 2008 nog met de inflatie van 2% verhoogd. Naar aanleiding 

van een marktonderzoek bleken de grondprijzen voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties in de gemeente 

echter laag in vergelijking met omliggende gebieden. In 2008 is besloten het prijsniveau in stappen te 

verhogen naar het gewenste niveau in 2011. De daarbij vastgestelde prijzen voor 2008-2011 zouden nog 

worden aangepast aan de inflatie conform de begrotingsrichtlijnen
88

.  

De recessie zou eerder aanleiding kunnen geven zijn tot grondprijsstabilisatie of verlaging. Maar er is 

gekozen voor stapsgewijze verhoging. Dit kan de afzet van de bouwgrond belemmeren, hoewel men in de 

interviews niet de indruk heeft dat de hogere grondprijzen bedrijven afschrikken.  

In de Grondexploitatie bedrijventerrein Munt A van 29 maart 2010 zijn de grondprijzen aangegeven voor 

2010 conform de vastgestelde prijzen voor 2010 in 2008. De prijzen zijn daarbij niet verhoogd voor inflatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

38 – De Munt II fase 1 

2008 Verschillenanalyse  volgens Herziening grondexploitaties gemeente Noordoostpolder 2008, juli 

 
87

 Volgens: Gemeente Noordoostpolder, Grondexploitatie Bedrijventerrein De Munt A, bijlage 11 (par. 6) bij Bestem-

mingsplan De Munt A toelichting, 31 maart 2010. 
88

 Gemeente Noordoostpolder, Vaststelling grondprijzen bedrijventerreinen voor de periode 2008 t/m 2011, 1 juli 2008. 

Zie ook: Stec Groep, Advies grondprijzen bedrijventerreinen, maart 2008. 
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2008 (bijlage 4 verschillenverklaring herziening per 1 januari 2008) 

 

2011  Verschillenanalyse volgens  Herziening grondexploitaties gemeente Noordoostpolder 2011, mei 

2011, 1 jan 2010 tov 31 dec 2010 ( blz. 18. En bijlage 3) 

Kosten 

De locatie is vanaf 2004 bouwrijp. Gezien de tegenvallende verkopen is de verwachting dat alle gronden in 

2019 zijn uitgegeven. 

Doordat de verkopen in 2010 achter zijn gebleven bij de prognoses, zijn ook de verwachte kosten voor 

2010 achtergebleven bij de verwachtingen. 

Met ingang van 2009 worden geen fondsafdrachten ten laste van dit complex meer gedaan. Dit conform de 

nota ‘Bovenwijkse Voorzieningen’ (januari 2010) en gezien het feit dat bovenwijkse infrastructuur reeds ten 

laste is gebracht van dit complex (rondweg). 

Opbrengsten 

In 2010 zijn 4 kavels verkocht. Mede gezien het achterblijven van de verkopen en de huidige economische 

crisis, is in 2009 een voorziening getroffen in dit complex van € 624.000. Deze voorziening is ten laste van 

de Algemene reserve grondexploitatie gebracht. 

Verschillen samengevat 

Hoger eindresultaat ten opzichte van vorig jaar.  

Meevallende kosten hebben geleid tot een beter eindresultaat. 

 

De Munt II fase 2 

In 2007 is het bestemmingsplan van fase 2 (complex 34) van het bedrijventerrein De Munt II 

vastgesteld. Het is een parkachtig, ruim opgezet terrein met een oppervlakte van 23,8 ha bruto 

(met relatief weinig uitgeefbaar terrein, 57%), geschikt voor bedrijven in de zakelijke dienstver-

lening, research, groothandel in duurzame gebruiksgoederen en voor vervaardiging en repara-

tie van technisch hoogwaardige producten.  

Tabel  0-11  Grondexploi tat ie  De Munt I I  fase 2,  2008-2010  

Munt II-2 Jaarr.2008  Jaarr.2009  Jaarr.2010  Ontwik.08 
-10 

Saldo eindwaarde 1-1-
21 

€ 24.886  € 267  € 236.726  851% 

Saldo contante w 1-1-
11 

€ 14.730  € 149  € 146.209  893% 

Eindjaar 2018  2020  2021   

INKOMSTEN        

Bed rijven € 17.056.955 97% € 
17.056.955 

97% € 17.576.850 97% 3% 

Overig/subsidies € 450.667 3% € 450.667 3% € 468.804 3% 4% 

Reserve grondexploita-
tie 

 0% € 632.000  € 632.000  n.v.t. 

TOTAAL INKOMSTEN € 17.507.622 100% € 
17.507.622 

100% € 18.045.654 100% 3% 

Uitgaven        

Verwerving € 7.693.473 41% € 7.693.473 39% € 7.693.473 40% 0% 

Slopen opstallen € 21.700 0% € 21.700 0% € 21.700 0% 0% 
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Aanleg rond-
weg/rotonde 

€ 1.149.814 6% € 1.149.814 6% € 1.149.814 6% 0% 

Bouwrijp maken € 3.397.828 18% € 3.397.828 17% € 3.397.828 18% 0% 

Voltooien € 477.977 3% € 477.347 2% € 640.083 3% 34% 

Plankosten € 353.268 2% € 353.268 2% € 364.660 2% 3% 

Voorbereiding/toezicht € 403.735 2% € 403.735 2% € 416.754 2% 3% 

Risico/onvoorzien € 188.634 1% € 252.334 1% € 260.471 1% 38% 

Fondsen e.d. € 1.094.938 6% € 158.931 1% € 158.931 1% -85% 

Overig/rente € 1.687.825 9% € 2.309.234 12% € 2.566.486 13% 52% 

Inkomstenstijging € 686.727 4% € 802.233 4% € 0 0% -100% 

Uitgavenstijging € 187.277 1% € 162.863 1% € 217.581 1% 16% 

Rentetoerekening € 1.484.616 8% € 2.561.060 13% € 2.217.001 12% 49% 

TOTAAL UITGAVEN € 18.827.812 100% € 
19.743.820 

100% € 19.104.782 100% 1% 

De uitgifte van kavels is vanaf de start tot 2009 goed verlopen, mede door de verkoop van 

grond aan Koopman. Dit bedrijf is aan het bouwen, waarop de gemeente de infrastructuur aan-

past. Van het uitgeefbaar oppervlak van 14 ha is tot het MPG 2011 3,9 ha uitgegeven
89

. 

 

In 2009 zijn ondanks de marktconforme grondprijzen geen kavels verkocht. Hierom is de loop-

tijd van de grondexploitatie in twee jaar verlengd van 2018 naar 2021.  

 

In 2010 is het bestemmingsplan De Munt A geactualiseerd en onderzocht of meer kleinere ka-

vels uitgegeven kunnen worden. De plankosten stijgen daardoor (in absolute zin niet erg veel).  

 

De grondexploitatie heeft een opgelopen negatieve boekwaarde. De boekwaarde per 1-1-2009 

was -€5.8 mln. negatief en per 1-1-2010 -€6.3 mln. negatief. 

 

 Munt II Referentieplan 

Verwerving 34% 34% 

Bouwrijp maken 27% 27% 

Plankosten 4% 19% 

Bovenwijkse kosten 1% 8% 

Rentekosten 13% 12% 

Vergelijking van de kostenopbouw De Munt II fase 2 met een referentieplan voor bedrijventerreinen 

wijst op gebruikelijke verwervingskosten en kosten van bouwrijp maken. De plankosten zijn relatief laag en 

er is een lage bijdrage voor bovenwijkse kosten. De rentekosten zijn relatief iets aan de hoge kant en daar 

komt nog een forse post rentetoerekening bij. De post risico/onvoorzien (1%) is transparant, niet in het 

referentieplan.  

De hoge rentelast komt door opgelopen en verwachte langere vertraging bij de afzet, waarbij extra rente-

kosten ontstaan, ook over gedane investeringen in plankosten, bouwrijp maken e.d. De lage bijdrage aan 

bovenwijkse voorzieningen houdt verband met bezuiniging; de bedrage is geschrapt. 

 

 
89

 MPG 2011, p. 14. 
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Door de oplopende negatieve boekwaarde zijn de jaarlijkse rentelasten toegenomen en worden 

door langere fasering ook nog meer rentekosten verwacht. De grondexploitatie is beheerst door 

de verwachte fondsafdrachten te schrappen, de (verwachte) grondopbrengsten licht te verho-

gen en een voorziening van €0,6 mln. te treffen. 

 

De komende jaren tot 2021 moet ongeveer 1,5 ha. uitgeefbaar terrein per jaar aan bedrijven 

worden verkocht. Dat is niet geheel realistisch als het gehele nieuwe aanbod in de gemeente 6 

ha per jaar is en de feitelijke marktopname maar 3 ha per jaar, zoals in 2010
90

. 

 

Het grootste risico is dus een nog verder vertraagde gronduitgifte als gevolg van de marktsitua-

tie waardoor de planperiode nog verder verlengd moet worden met hogere rente- en plankosten 

tot gevolg.  

 

De mogelijke financiële gevolgen van verder vertraging kunnen maar beperkt binnen de grond-

exploitatie worden opgevangen. 

 

De marges in de exploitatieopzet zijn beperkt tot een kleine post onvoorzien (€0,26 mln.) en bij 

de faseringskosten in een hogere parameter voor kostenstijging (3%) dan voor opbrengstenstij-

ging (2%)
91

. Daarnaast is er nog een marge: door de voorziening is er een verwachte winst van 

€146.000. 

 

Behalve op de fondsafdrachten is er in 2008-2010 niet bezuinigd op investeringen in de kwaliteit 

van het plan (de kosten bouwrijp maken zijn niet verlaagd). 

 

34 – De Munt II fase 2  

2008 Verschillenanalyse  volgens Herziening grondexploitaties gemeente Noordoostpolder 2008, juli 

2008 (bijlage 4 verschillenverklaring herziening per 1 januari 2008) 

  -  

2011  Verschillenanalyse volgens  Herziening grondexploitaties gemeente Noordoostpolder 2011, mei 

2011, 1 jan 2010 tov 31 dec 2010 ( blz. 16. En bijlage 3) 

Kosten  

Verwerving: alle gronden binnen het exploitatiegebied zijn verworven in 2006.  

Bouw- en woonrijp maken: doordat er in 2010 verkopen hebben plaatsgevonden, zijn er ook kosten voor 

bouwrijp maken en woonrijp maken gemaakt. De woonrijp maakkosten hebben voornamelijk betrekking op 

de reconstructie van de Kuinderweg. 

Met ingang van 2009 worden geen fondsafdrachten ten laste van dit complex meer gedaan. Dit conform de 

nota ‘Bovenwijkse Voorzieningen’ (januari 2010) en gezien het feit dat bovenwijkse infrastructuur reeds ten 

laste is gebracht van dit complex (rondweg). 

Opbrengsten 

In 2010 zijn 2 kavels verkocht met een verkoopwaarde van ruim € 1,0 miljoen. De verkoop blijft achter bij 

de prognoses in de grondexploitatie. De fasering van de verkopen is dan ook tot 2021 opgeschoven. 

 
90

 Gemeente Noordoostpolder, Meerjarenperspectief grondexploitaties gemeente Noordoostpolder 2011, juli 2011, blz. 

13-16. 
91

 Volgens: Gemeente Noordoostpolder, Grondexploitatie Bedrijventerrein De Munt A, bijlage 11 (par. 6) bij Bestem-

mingsplan De Munt A toelichting, 31 maart 2010. 
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Mede gezien het achterblijven van de verkopen en de huidige economische crisis, is in 2009 een voorzie-

ning getroffen in dit complex van € 632.000. Deze voorziening is ten laste van de Algemene reserve 

grondexploitatie gebracht. 

Verschillen samengevat 

Iets hoger eindresultaat ten opzichte van vorig jaar.  

Meevallende kosten hebben geleid tot een iets beter eindresultaat. 

 

Grondexploitaties De Munt II onder controle? 

De crisis heeft een negatief effect op de twee grondexploitaties De Munt fase 1 en 2. Er wordt 

nog wel winst verwacht, maar dat is optisch, omdat er grotere bedragen aan verliesvoorzienin-

gen in de exploitaties zijn verwerkt. In 2008 zijn ook de nog te leveren bijdragen aan fondsen 

vanuit deze exploitaties beëindigd voor kostenreductie. De grondexploitaties zijn verder be-

heerst door besparing op investeringen (fase1) en verhoging van de verwachte opbrengsten 

(hogere grondprijzen, conform het grondprijsbeleid van de gemeente). 

 

De komende jaren tot 2019 moeten in fase 1 en 2 ongeveer 2,5 ha. uitgeefbaar terrein per jaar 

aan bedrijven worden verkocht. Dat is niet geheel realistisch als het gehele nieuwe aanbod in 

de gemeente 6 ha per jaar is en de feitelijke marktopname maar 3 ha per jaar, zoals in 2010. 

 

Het grootste risico is dus een nog verder vertraagde gronduitgifte als gevolg van de marktsitua-

tie waardoor de planperiode nog verder verlengd moet worden met hogere rente- en plankosten 

tot gevolg.  

 

De mogelijke financiële gevolgen van verder vertraging kunnen maar beperkt binnen de grond-

exploitatie worden opgevangen. 

De marges in de exploitatieopzet zijn beperkt tot een kleine post onvoorzien en bij de faserings-

kosten in een hogere parameter voor kostenstijging dan voor opbrengstenstijging. Daarnaast is 

er nog een marge door de voorziening: een verwachte winst van €420.000 op beide fasen sa-

men. 

 

Behalve op de fondsafdrachten is er in 2008-2010 alleen in fase 1 bezuinigd op investeringen in 

de kwaliteit van het plan (de kosten bouwrijp maken). 

 

Komende tijd kunnen de grondexploitaties van de Munt II verder onder druk komen te staan, als 

de uitgifte grond voor bedrijven niet aantrekt. Dit heeft vermoedelijk ook effect op andere lopen-

de grondexploitaties voor bedrijventerreinen (in de dorpen) en meer effect op de grond voor 

bedrijventerrein die nog niet in exploitatie zijn genomen (De Munt III met name). 

Rol van de raad bij de grondexploitaties De Munt II 

De raad heeft benodigde informatie gekregen om de grondexploitaties van De Munt II te kunnen 

controleren. De voorstellen van het college zijn daarbij telkens door de raad goedgekeurd. De 

raad heeft de uitvoering van de grondexploitaties daarbij zelf niet bijgestuurd.  

 

De raad heeft in het voorjaar 2011 wel zorgen geuit over het bedrijventerreinenbeleid, met na-

me aangaande de grote voorraad gronden voor bedrijventerreinen die de gemeente bezit en de 

gering afzet en de financiële gevolgen van deze grondposities. 
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4. Wellerwaard 

Het plan Welleraard 

De Wellerwaard (complex 82) wordt gevormd door de Burchttocht fasen 1 en 2 en Burchttocht-

plas en is gelegen langs de A6. De Wellerwaard maakt deel uit van het bestemmingsplan Wel-

lerwaard. Het plangebied van de Wellerwaard is circa 115 hectare groot (inclusief Burchttocht-

fase 1). Hierin is ook De Terp als golfbaan, die geen deel uitmaakt van de grondexploitatie, 

inbegrepen
92

. 

 

Het ontwikkelingsgebied van de Wellerwaard, Burchttocht en –plas, is circa 71 hectare groot 

waarvan circa 25% uitgeefbaar voor 165 woningen (gemiddeld circa 1.100 m² kavel per woning, 

voor het hogere, ‘top’-marktsegment). De Wellerwaard dient te voorzien in een vergroting van 

de recreatieve meters voor de recreatiebehoefte van de bewoners van de gemeente Noord-

oostpolder. Het recreatieaanbod kan tevens als pullfactor fungeren voor (woon)consumenten, 

ook van buiten de gemeente. 

 

Het plan heeft overwegend recreatieve doeleinden. Dit komt bij een groot project neer op hoge 

investeringen voor grondverwerving en inrichting van het gebied, zonder veel gronduitgifte. Om 

het plan financieel uitvoerbaar te maken zijn opbrengsten gezocht in de sfeer van subsidiebij-

dragen van hogere overheden en bij een betrekkelijk klein woningbouwprogramma; zonder 

subsidie was het benodigde aantal woningen veel te groot. Het woningbouwprogramma gericht 

op het hoge segment (vrijstaande woningen op grote kavels) zorgt in de huidige opzet voor ruim 

70% van de opbrengsten.  
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 Gemeente Noordoostpolder, Meerjarenperspectief grondexploitaties gemeente Noordoostpolder 2010, april 2011, blz. 

22. 
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De grondexploitatie Wellerwaard 

In december 2009 en juni 2011 is de grondexploitatie vastgesteld. Zowel door het Rijk als door 

de provincie Flevoland is subsidie toegezegd aan het project voor respectievelijk €5 mln. en 

€2,5 mln. voor de toeristisch-recreatieve invulling. Deze subsidies zijn toegezegd onder voor-

waarden. Daarnaast is nog een cofinancierings-bijdrage in het kader van het gemeentelijke 

MPG van €2,5 mln. ten gunste van het plan gebracht. 

 

In 2010-2011 is het bestemmingsplantraject uitgevoerd. Het bestemmingsplan Wellerwaard is in 

juni 2011 door de raad vastgesteld.  

 

Risico’s liggen vooral besloten in het uitvoeren van de subsidiabele delen van het project en de 

marktsituatie (uitgifteplanning).  

 

Om de subsidies veilig te stellen moeten de subsidieprojecten in uitvoering gebracht te worden 

voor 2016 middels bouw- en woonrijp maken van de toeristisch-recreatieve bestemmingen in 

het gebied. Als een deel van de subsidiebedragen niet wordt verkregen kan een plandeel niet 

worden aangelegd na nieuwe besluitvorming
93

. 

 

Het marktrisico - een uitgifte van 12 tot 15 woningen in het hoge marktsegment vanaf 2011 - is 

nader onderzocht met een marktscan door Ecorys en een consultatie van een drietal marktpar-

tijen. Het plan wordt kansrijk in de markt genoemd, een aanvulling op het bestaande aanbod. 

De marktafzet zal gezien de recessie traag verlopen. Afzetkansen kunnen worden vergroot door 

ook halfvrijstaande woningen aan te bieden in het hogere segment voor hogere middeninko-

mens. 

Tabel  3-12  Grondexploi tat ie  Wel lerwaard,  31-12-2010  ( in € mil joen) 

Kosten 31-12-2010 % Opbrengsten 31-12-2010 % 

Boekwaarde verwerving + 

pok 

8,9 21% Woningbouw 28,3 72% 

Verwerving 0 0% Subsidies 10,9 28% 

bouwrijp maken 9,6 23% Totaal opbrengsten 39,2 100% 

Voltooien/woonrijp 4,1 10%    
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 Gemeente Noordoostpolder, Meerjarenperspectief grondexploitaties gemeente Noordoostpolder 2010, april 2011, blz. 

22; idem, Grondexploitatie Wellerwaard, 24 december 2009 (raadsvoorstel). 
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Plankosten (pok) 3,4 8% Saldo eindwaarde 0,9  

Voorbereiding & Toez. 1,7 4% Saldo contante waar-

de 

0,4  

Risico en onvoorzien 1,4 3% Saldo nominaal 6,1  

Fondsen e.d. 3,5 8%    

Overig 0,5 1%    

Inkomstenstijging 2,1 5%    

Uitgavenstijging 3,7 9%    

Rentekosten 3,7 9%    

Totaal kosten 42,6 100%    

(Bron: gemeente Noordoostpolder, Jaarrekening 2010)  

 

 Wellerwaard Referentieplan 

Verwerving 21% 26% 

Bouw- en woonrijp maken 33% 47% 

Rente- en faseringskosten 23% 7% 

V&T 12% 12% 

Vergelijking met een referentieplan voor woningbouw in uitbreidingsgebied geeft aan dat de kosten 

voor verwerving in relatie tot de totale kosten in Wellerwaard aan de lage kant liggen. Bouwrijp en 

woonrijp ma maken is ook betrekkelijk laag. Vergeleken met reguliere woongebieden zijn er relatief 

lage inrichtingskosten door de grote oppervlakten aan water en recreatiegronden. Bijzonder hoge kos-

ten betreffen de rente- en faseringskosten. De plankosten en kosten planvoorbereiding en toezicht zijn 

als % van de kosten bouw- en woonrijp maken relatief hoog (37%), maar in het totaal van de investe-

ringen betrekkelijk gebruikelijk. Dit heeft te maken met de betrekkelijk lage kosten voor het bouw- en 

woonrijp maken. Bijzonder is dat er een post risico en onvoorzien is. Dat is transparant. Doorgaans 

wordt die post bij de kosten van bouwrijp maken inbegrepen, waarbij dan zelden duidelijk wordt welke 

marge wordt genomen. 

 

De gemeente heeft een risicomatrix Wellerwaard opgesteld op basis waarvan een vertragings-

risico van €1,688 mln. voor het project is bepaald, bij het besluit over de eerste risicomatrix was 

dit nog €1,2 mln
94

. 

 

De belangrijke risico’s daarbij zijn: vertraging door procedures (€0,3 mln.), grondprijs daalt 10% 

(€0,35 mln.), noordelijk plandeel gaat niet door (afwaardering grond €0,15 mln.), uitvoering van 

subsidie valt tegen (€ 0,2 mln.) en kosten civieltechnische werken vallen hoger uit (€ 0,2 mln.). 

Er zijn nog andere kleine risico’s en meevallers becijferd. 

 

De looptijd was aanvankelijk van 2010 tot 2021. De einddatum is inmiddels met vier jaar ver-
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  Gemeente Noordoostpolder, Grondexploitatie Wellerwaard, 24 december 2009 (raadsvoorstel). 
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lengd tot 2025 (door een verwachte lagere marktopname per jaar van de 165 woningen in het 

plan). 

 

De verwachte eindwaarde per 1-1-2022 was €0. De vastgestelde grondexploitatie in 2011 geeft 

een licht positief resultaat van €905.000 op eindwaarde, contant €400.000. 

 

Het subsidierisico is flink afgenomen, door de ontvangen subsidiebeschikking van het rijk van 

€5 mln. De voorwaarde daarbij is dat het project tijdig en volgens plan gerealiseerd wordt, met 

name de recreatievoorzieningen.  

 

De boekwaarde per 1-1-2010 was €7.4 mln. negatief en is per ultimo 2010 opgelopen tot €8,9 

mln. negatief.  

 

Dit heeft onder andere met plankosten te maken. In eerste instantie was het de bedoeling dat 

een projectontwikkelaar het project zou uitvoeren. In 2009 is de gemeente tot de conclusie ge-

komen dat dit niet zou leiden tot het gewenste resultaat. De projectontwikkelaar is gedeeltelijk 

schadeloos gesteld in 2010. De gemaakte plankosten (€325.000) bestaan voornamelijk uit deze 

schadeloosstelling en uit de financiële afrekening van het Burchttochtproject met het Water-

schap Zuiderzeeland (€150.000 onvoorzien). Daarnaast zijn kosten gemaakt voor het bouwrijp 

maken (€1,5 mln.). 

 

Tegenover al deze gemaakte kosten staan opbrengsten uit de Reserve Beleidsplan van 

€475.000. Inmiddels is ook een deel van de subsidies in het plan feitelijk binnengehaald. 

 

De grondexploitatie Wellerwaard, die bij het bestemmingsplan in juni 2011 is vastgesteld, is 

toegelicht bij het raadsvoorstel, waarbij de grondexploitatie vertrouwelijk was. 

 

De volgende risicomarges zijn in de grondexploitatie opgenomen, alsmede een voorziening: 

� Voor risico’s binnen de grondexploitatie (o.a. aanbestedingsrisico’s) is er een post on-

voorzien opgenomen van 5% van de kosten bouw- en woonrijp maken, zijnde €1,4 mln. 

� Lange fasering (tot 2025, verkoop circa 12 woningen per jaar) in combinatie een hoge 

rekenrente (concern) en een veel hogere parameter kostenstijging (3%) ten opzichte 

van de opbrengstenstijging (1%); deze zijn goed voor een marge van circa €6 tot €9 

mln. (maximaal als er geen verdere netto rentekosten worden gemaakt)
95

. 

� Winstmarge €0,4 mln. 

� Risicoreserve in reserve grondexploitatie van €1,2 mln., inmiddels €1,6 mln. 

 

Voor tegenvallers op de grondexploitatie is er minimaal €9 mln. aan opvangmogelijkheden ge-

creëerd, ruim 20% van de totaal geraamde investeringen.  

 

De grootste marge is gelegen in bij de ‘faseringskosten’(rente en kosten en opbrengstenstijgin-

gen). Deze post is ook excessief (23% van de totale kosten) vergeleken met een normale ex-

ploitatie (7%). Bij een kortere looptijd als gevolg van een aantrekkende woningmarkt zijn dus 

eerder meevallers te verwachten dan tegenvallers.  

 

Het ‘voorzichtigheidsbeginsel’ bij grondexploitatie lijkt bij de grondexploitatie Wellerwaard op-

merkelijk veel toegepast.  
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Grondexploitatie Welleraard financieel onder controle? 

Wellerwaard is een ontwikkeling die nog grotendeels moet starten. Voor grondverwerving en 

planontwikkeling zijn evenwel al bijna €9 mln. aan investeringen gedaan. In belangrijke mate 

worden deze gedekt met te verwachten subsidies. Als de voor subsidies van belang zijnde nog 

te maken kosten gelijk opgaan met de subsidiebetalingen zijn de verdere risico’s te beheersen. 

In de grondexploitatie zijn veel risicomarges opgenomen en is voor het risico van opbrengsten 

en fasering al een voorziening getroffen. De risicobuffer is in totaal circa €9 mln. Wellerwaard 

vormt verder weinig risico meer en kan dus worden beheerst. Eerder zijn meevallers te ver-

wachten als de woningmarkt weer aantrekt. Met een looptijd tot 2025 kan het plan hierop ver-

moedelijk rekenen. Nog niet alle instrumenten zijn ingezet. De afzet van woningen kan mogelijk 

worden bespoedigd door meer differentiatie in woningtypen en prijs. Ook kan een grondprijsver-

laging nog worden overwogen, hoewel dat wellicht slechts negatieve effecten op het financieel 

resultaat heeft. 

Rol van de raad bij Wellerwaard 

Over de Wellerwaard had de gemeenteraad twijfels of het verwachte grondexploitatiesaldo wel 

wordt gehaald, omdat het met de verkoop van nieuwe woningen in Emmeloord slecht gaat
96

.De 

risico’s van de grondexploitatie waren dan ook een belangrijk punt voor de raad bij het vaststel-

len van het bestemmingsplan Wellerwaard met een separate grondexploitatie op 30 juni 2011. 

Alle bovengenoemde documenten waren ook bij de raadstukken opgenomen. 

 

Er zijn bij de raadsbehandeling twee amendementen aangenomen.  

Een amendement vraagt mede voor de risicobeheersing om fasering in de uitvoering naar drie 

deelgebieden aan te brengen met per fase ook een apart beeldkwaliteitsplan (aan de raad voor 

te leggen). De raad geeft daarbij aan ook bij de voortgang nadrukkelijk betrokken te worden.  

 

Het tweede amendement vraagt het college om de raad bij de jaarlijkse herziening van de 

grondexploitatieopzetten die van Wellerwaard te voorzien van een evaluatie, een nieuwe risi-

comatrix, en een nieuwe prognose van de exploitatie. De raad wil zo kunnen beoordelen hoe 

het project wordt voortgezet. Tevens wordt het college gevraagd tussentijdse ontwikkelingen, 

die ingrijpen noodzakelijk kunnen maken, direct aan de raad te melden. 

 

5. Conclusies casestudies 

Belangrijke vraag is of de onderzocht drie grondexploitaties ‘onder controle’ zijn in financieel 

opzicht. Het beeld is: bij de cases Munt II fase 1 en 2 en Wellerwaard staat het stoplicht voor 

financiële voortgang en risico’s op rood; bij Emmelhage op oranje
97

. De analyse leidt deels tot 

een andere conclusie, namelijk dat dit vooral klopt voor de Munt II. Emmelhage is zeer belang-

rijk, vooral om de verwachte winst te realiseren. Als exploitatie als zodanig lijkt die redelijk onder 

controle. De vraag is meer in hoeverre wordt de geraamde winst uiteindelijk gemaakt, om ver-

liezen op andere projecten af te dekken.  
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Tabel  3-13  Grondexplo itat ies casestudies  onder controle? 

Casestudie Grondexploita-

tie onder con-

trole 

Opmerking 

Emmelhage fase 1 

woonlocatie 

Ja, goed, maar Verwachte winst van groot belang voor grondbedrijf als ge-

heel, dekking voor verwachte tekorten op andere grondexploi-

taties. 

De Munt II fase 1 en 2 

Bedrijventerrein 

Ja, maar toch De grondverwerving en gedane investeringen in bouwrijp 

maken zorgen voor een rentelast, zolang de uitgifte zo lang-

zaam blijft gaan en de grondopbrengsten achterblijven. Hier 

ligt een risico voor oplopende rentelasten. Voorlopig is daar-

voor een voorziening getroffen. Probleem op termijn is meer 

verbonden aan verworven grond voor de komende bedrijven-

locaties zoals vooral De Munt III  

Wellerwaard 

Recreatiege-

bied&wonen 

Ja, veel risico-

buffers 

Eerder meevallers te verwachten 

  

De Munt II fase 1 en 2 vormen inderdaad een duidelijk risico. Om beide deelplannen tot het 

beoogde resultaat te brengen is een jaarlijkse uitgifte van 2,5 ha bedrijventerrein (fase 1 1 ha 

per jaar; fase 2 per jaar 1,5 ha) nodig. In de gehele gemeente wordt momenteel maar 3 ha per 

jaar verkocht, terwijl (streef) aanbod van 6 ha wordt ontwikkeld. Met veel meer aanbod komt De 

Munt II dus mogelijk in de problemen, als de markt tot 2020 niet aantrekt. En deze problematiek 

betreft meer gemeentelijke investeringen in grond voor andere bedrijventerreinen, bij een deel 

van de dorpen, maar ook Emmeloord voor De Munt III
98

. 

 

Voor de risico’s voor De Munt II zijn voorzieningen getroffen. De problemen ontstaan meer op 

langere termijn als de potentiele voorraad bedrijventerrein (De Munt III) niet door de markt wordt 

opgenomen en de gemeente met een voorraad verworven grond blijft zitten.  

Emmelhage fase 1: uitbreidingsgebied voor wonen  

Emmelhage fase 1 heeft per 1 januari 2011 maar beperkte risico’s. De gemaakte kosten zijn 

gedekt met opbrengsten. Als investeringen worden opgevolgd met opbrengsten, of op de op-

brengsten worden afgestemd zijn er weinig financiële risico’s aan het plan verbonden. Binnen 

de exploitatie zijn nog ook nog financiële marges van circa €2 mln. om tegenvallers op te van-

gen. 

 

Het belang van Emmelhage in financieel opzicht is gelegen in de verwachte winst van €8,9 mln. 

Voor het gehele grondbedrijf is dit financieel resultaat van belang in verband met verwachte 

tekorten op een aantal andere lopende grondexploitaties, die met de winst van Emmelhage 

moeten worden afgedekt.  

 

De winstverwachting van Emmelhage is iets geflatteerd, omdat het deelplan Voorzieningen-

knoop er uit is gelicht. Dat plan is nu nog niet in exploitatiegenomen grond met een boekwaarde 

van €1,4 mln. 

 

Voortgang van de gronduitgifte in Emmelhage is dus van belang voor het grondbedrijf als ge-
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heel. De gemeente heeft de marketing hiervoor geactiveerd en het plan is meer gericht op vrije 

kavels, omdat die meer worden verkocht dan projectmatig gebouwde woningen.  

De Munt II: bedrijventerrein in twee fasen 

De crisis heeft een negatief effect op deze grondexploitatie. Er wordt nog wel winst verwacht, 

maar dat is optisch. De verwachte winst is licht gedaald tot €0,34 mln., maar zijn er voorzienin-

gen getroffen. In 2008 zijn ook de nog te leveren bijdragen aan fondsen vanuit deze exploitatie 

beëindigd voor kostenreductie. 

 

De Munt II fase 1 en 2 vormen wel een duidelijk risico. Om beide deelplannen tot het beoogde 

resultaat te brengen is een jaarlijkse uitgifte van 2,5 ha bedrijventerrein nodig. In de gehele 

gemeente wordt momenteel maar 3 ha per jaar verkocht en 6 ha aangeboden. Met veel meer 

aanbod komt De Munt II dus mogelijk in de problemen, als de markt tot 2020 niet aantrekt.  

 

Voor de beheersing van de grondexploitatie van De Munt II zijn al veel instrumenten ingezet, 

maar nog niet alle, zoals verlaging van grondprijzen. 

 

Deze problematiek betreft meer gemeentelijke investeringen in grond voor andere bedrijventer-

reinen, bij een deel van de dorpen, maar ook Emmeloord voor Munt III
99

. De gemeente heeft 

begin 2011 harde plannen voor 41 ha uitgeefbaar terrein voor bedrijven. Bij een gemiddeld op-

name van 6 ha per jaar zijn deze plannen voor 2020, binnen 7 jaar opgenomen. Als de afzet tot 

3 ha per jaar beperkt blijft is er in 2020 nog een overschot van 11 ha aan uitgeefbaar terrein. 

Daarnaast bezit de gemeente nog 114,5 ha grond voor bedrijven. Uitgaand van 70% uitgeef-

baar terrein is dit een ‘zachte’ planvoorraad uitgeefbaar terrein van 80 ha. Bij en opname van 6 

ha per jaar is deze voorraad in 10 jaar af te zetten (in 2020-2030). Als de opname maar 3 ha 

per jaar blijft is 26 jaar nodig om deze gronden uit te geven (2020-2046). De kans is in ieder 

geval groot dat de gronden 10 jaar lang rente blijven vragen. Ook daarna zal dit voor een groot 

aantal jaren blijven gelden, maar voor langzaamaan een afnemend aantal ha. De vraag die zich 

op dringt op of dit financieel voor het grondbedrijf draagbaar blijft, of dat eerder verlies moeten 

worden afgeboekt bij verkoop van een deel van deze grondposities.  
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Wellerwaard: recreatiegebied met wonen�

Wellerwaard is een ontwikkeling die nog grotendeels moet starten. Voor grondverwerving en 

planontwikkeling zijn evenwel al bijna €9 mln. aan investeringen gedaan. In belangrijke mate 

worden deze gedekt met onder voorwaarden toegekende subsidies. Als de voor subsidies van 

belang zijnde nog te maken kosten gelijk opgaan met de subsidiebetalingen zijn de verdere 

risico’s te beheersen. In de grondexploitatie zijn veel risicomarges opgenomen en is voor het 

risico van opbrengsten en fasering al een voorziening getroffen. De risicobuffer is in totaal circa 

€9 mln. Wellerwaard vormt verder weinig risico meer en kan dus worden beheerst. Eerder zijn 

meevallers te verwachten als de woningmarkt weer aantrekt. Met een looptijd tot 2025 kan het 

plan hierop vermoedelijk rekenen. Nog niet alle instrumenten zijn ingezet. De afzet van wonin-

gen kan mogelijk worden bespoedigd door meer differentiatie in woningtypen en prijs. En een 

grondprijsverlaging kan ook nog worden overwogen. 

Rol van de raad 

De betrokkenheid van de raad gaat plansgewijs en ook overall aangaande alle grondexploita-

ties bij de begroting , jaarrekening en MPG. 

 

Bij Emmelhage is betrokkenheid van de duidelijk naar voren gekomen. De gemeenteraad heeft 

de planuitvoering van Emmelhage nauwgezet gevolgd. Er waren twijfels over de plankwaliteit 

en in het kader van de recessie ook over de financiële kan van het plan. De raad uitte die twij-

fels op meerdere momenten, waaronder het belangrijke moment van het initiatiefvoorstel van 

een raadsfractie van 13 mei 2008 om de planopzet te veranderen, voor wat betreft het deelplan 

voorzieningenknoop met wonen aan het water. 

 

De raad was bij De Munt II duidelijk betrokken. De beheersing van de financiële risico’s was de 

laatste jaren door de vertraagde afzet van kavels voor bedrijven een aandachtspunt. Dit kreeg 

vooral meer aandacht in relatie tot De Munt III een potentieel groot nieuw bedrijventerrein, 

waarvoor veel grond al lang geleden is verworven, maar de afzetperspectieven slecht voor zijn. 

De raad maakte en maakt zich zorgen over de financiële gevolgen van deze grondposities.  

 

De raad was nauw betrokken het vaststellen van het plan en de grondexploitatie Wellerwaard. 

Bij Wellerwaard wil de raad naast kwaliteit van het plan ook nadruk op beheersing van financi-

ele risico’s. Ook is de controle bij uitvoering/voortgang aangescherpt. Bij herziening van de 

grondexploitatie: een evaluatie, een nieuwe risicomatrix, en een nieuwe prognose van de ex-

ploitatie. Het plan moet ook in drie fasen worden uitgevoerd en per fase moet er ook een beeld-

kwaliteitsplan aan de raad worden voorgelegd. 

 

Het verschil in aandacht voor afzonderlijke plannen door de raad kan zijn beïnvloed door de 

bijzondere status van sommige plannen (zoals ‘directieprojecten’) of bijvoorbeeld door het type 

plan (functie of  een plan in uitvoering dat door een eerder raad is vastgesteld).  Uit de gebruikte 

bronnen is geen verklaring hiervoor naar voren gekomen. 

 

De informatievoorziening over de cases in de jaarverslagen (verschillenanalyse) en MPG’s 

(voortgang en risico’s) aan de raad heeft deels betrekking op veranderingen in een afgelopen 

jaar en is in toelichtende zin betrekkelijk globaal. Er is geen sprake van vergelijking met de ker-

nuitgangspunten van de eerste vastgestelde grondexploitatie wat betreft: looptijd, ruimtelijke 

kwaliteit (grondgebruik) en kostenverdeling, kosten en opbrengsten en het saldo. Wel worden 

de gerealiseerde en nog te realiseren kosten en opbrengsten afzonderlijk weergegeven. 
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Bijlage 4: Uitwerking normenkader 
 

In deze bijlage is het gehanteerde normenkader beschreven. Achtereenvolgens worden 

normen voor risicobeheersing, de rolverdeling tussen college en raad en voor de infor-

matievoorziening beschreven. Iedere paragraaf wordt afgesloten met een beknopte be-

oordeling van de bevindingen bij de vergelijking met het normenkader.  

1. Normen risicobeheersing 

Normen uit gemeentelijk beleid 

De gemeenteraad zelf heeft in hoofdstuk 8 van de Nota Grondbeleid 2009 beleid voor risicoma-

nagement geformuleerd. Bepaald wordt dat grondexploitaties jaarlijks worden herzien, dat er 

risicomanagement volgens een bepaalde procedure uitgevoerd wordt en dat de financiële re-

serve ten opzichte van de risico’s voldoende groot moet zijn
100

. De uitgangspunten staan in 

onderstaand kader. 

 

Voor het risicomanagement van de gemeente is het jaarlijks te herziene Meerjaren Perspectief 

Grondexploitaties (MPG) een belangrijk instrument. Ook worden daarin informatie-eisen ge-

steld. Voor ieder project en voor het totaal wordt een risicobandbreedte bepaald mede voor het 

benodigde weerstandsvermogen. Aparte verantwoording in het MPG dient er te zijn voor afwij-

kingen van vastgestelde kosten en opbrengsten of het vastgestelde plansaldo van meer dan 

€250.000 of meer dan 10% van het vastgestelde plansaldo (het ‘stoplichtmodel’). Uiteraard 
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geldt een actieve informatieplicht wanneer tussen de voorgestelde momenten wezenlijke afwij-

kingen of (voorgestelde) planwijzingen aan de orde zijn.  

 

Voor nog niet in exploitatiegenomen gronden is ook apart beleid geformuleerd aangaande de 

waardering. Als de verkrijgingsprijs (inclusief rente) lager ligt dan de marktwaarde bij nieuwe 

bestemming dient een voorziening te worden gevormd.  

 

Het MPG speelt een rol voor de tweede MARAP. Jaarlijks wordt in het MPG de risico’s opnieuw 

bezien, voor verwerking daarvan in de op te leveren jaarrekening. De Monte Carlo methode 

wordt gebruikt voor de bepaling de minimum omvang van het weerstandsvermogen. 

 

Een andere norm is de norm voor de apparaatskosten uit de nota apparaatskosten: maximaal 

22% voor woningbouwprojecten en 18% voor bedrijventerreinen.  

Overige normen risicomanagement 

Voor het beoordelen van het risicomanagement worden daarnaast deskundigennormen ge-

bruikt. Het risicomanagement is daarbij uitgewerkt in vijf onderdelen: 

a) Is er een gemeentelijk beleidskader voor risicomanagement, bijvoorbeeld een nota risi-

comanagement? Wat is de kwaliteit van deze nota? Als er een beleidskader is: voldoet 

het risicomanagement aan dat kader? 

b) Zijn de verantwoordelijkheden voor de projecten zo verdeeld dat goede risicobeheer-

sing mogelijk is? Functioneert de ‘projectdriehoek’ – planeconoom, hoofd grondexploita-

ties en concerncontroller – op een goede manier? 

c) Worden grondexploitaties ten minste jaarlijks herzien? Zijn er ‘escalatienormen’: gren-

zen die niet overschreden mogen worden zonder instemming van de raad vooraf?  

d) Worden risico’s – waarderingsrisico’s, interne en externe risico’s – afdoende in beeld 

gebracht? Welke methode(n) van risicoanalyse worden gehanteerd (zoals Risman, 

Monte Carlo en visgraatmethode) Zijn de geïdentificeerde risico’s gekwantificeerd? 

Worden beheersmaatregelen per risico geformuleerd? Wordt de ontwikkeling van de ri-

sico’s en het effect van de maatregelen gemonitord? 

e) Omvang risico’s gerelateerd aan financiële reserve grondbedrijf: heeft de gemeente hier 

normen voor vastgesteld? Voldoet de gemeente aan die normen? Hoe verhoudt de risi-

coreserve zich tot de volgens de IFLO-norm van BZK benodigde reserve?  

Een aanvullende vraag is in hoeverre de kostensoorten in de grondexploitaties in lijn zijn met de 

Grondexploitatiewet. Ook voor het fonds bovenwijkse voorzieningen kan beoordeeld worden of 

dit voldoet aan de richtlijnen die de Grondexploitatiewet hiervoor geeft: kosten mogen verhaald 

worden wanneer er sprake is van profijt, causaliteit en proportionaliteit. Wanneer niet aan deze 

richtlijnen wordt voldaan is er sprake van een gemeentelijk risico bij het verhalen van kosten bij 

particuliere grondexploitaties.  

 

Indicatoren die ook inzicht kunnen geven in de financiële stand van zaken van de grondexploi-

taties zijn opgesomd in tekstvak 1. Voor de risicobeheersing gaat het vervolgens om maatrege-

len bij de grondexploitaties. In tekstvak 2 is hiervoor een checklist opgenomen.  

Tekstvak 1   Indicatoren voor  de doe lmat igheid  van het  g rondbele id  

Indicatoren voor doelmatigheid 

� Winst in relatie tot investeringen 

� Beheersing kosten V&T en rente 
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� Resultaat in geld, kwaliteit en tijd en ten opzichte van de uitgangspunten 

Tekstvak 2   Moge l i jke maatrege len beheersing r is i co’s  grondexplo i ta t ie  

Mogelijke maatregelen beheersing risico’s grondexploitatie 

Aanpassing parameters rente, kosten en opbrengstenstijgingen. 

Langere fasering kosten en opbrengsten (goed afgestemd op actuele verwachtingen over de 

marktopname van divers functies als wonen en werken komende 10 jaar) 

Optimalisering bouwprogramma’s voor huidige markt (meer goedkopere segmenten, meer aan-

bod van vrije kavels in goedkopere segmenten, minder dure appartementen enz.) 

Verlaging grondprijzen (in bepaalde segmenten afgewogen tegen langere verkooptijd met rente 

verliezen) 

Betere beheersing van plankosten 

Mogelijkheden tijdelijk of alternatief gebruik van de gronden 

Heroverwegen lopende grondexploitaties (de zogenaamd “bouwstop-analyse”: welke actief hou-

den, welke temporiseren, welke -tijdelijk - stoppen) 

Treffen van extra voorzieningen voor tegenvallers in lopende grondexploitaties 

Afwaardering van gronden en/of het afstoten van gronden 

Aanvullende maatregelen buiten het grondbeleid; zoals vernieuwing prestatieafspraken met woningcorpo-

raties (meer nieuwbouw), activering nieuwbouwmarkt voor koopwoningen (met ontwikkelaars en make-

laars), activeren acquisitie voor bedrijven en inwoners. 

Toets aan gemeentelijke normen risicomanagement 

Norm Bevinding 

1. Nota bovenwijks voor maximaal kostenverhaal positief; nota in december 2009 vastgesteld 

2. Adequate informatievoorziening, o.a. in P&C-

cyclus 

positief; zeer uitgebreide informatie via o.a. jaarre-

kening, MPG en herzieningen grondexploitaties.  

3. Inzicht in ontwikkeling lopende grondexploitaties positief; via MPG en herzieningen. 

4. Grondbeleid conform BBV. positief; artikel 16 wordt gedekt door de nota grond-

beleid en de jaarlijkse paragrafen die daarop terug-

grijpen. 

5. Jaarlijks MPG positief 

6. Actief risicomanagement positief, hoewel het ene complex (bijvoorbeeld Wel-

lerwaard) meer aandacht krijgt dan het andere (bij-

voorbeeld Munt II), terwijl dat op basis van feitelijke 

risico’s niet altijd terecht is. 

7. Weerstandsvermogen passend bij risico’s 

 

neutraal; volgens gemeentelijke risicoanalyse wel, 

maar €5 mln. risicoreserve op een boekwaarde van 

ruim €55 mln. is niet bijzonder veel. Daarnaast wel 

dekking deel risico’s uit andere middelen.  

Afwijkingen benoemd in MPG ja, middels stoplichtmodel 

Voorzieningen voor niet in exploitatie genomen 

complexen bij boekwaarde > marktwaarde 

ja, zie bijvoorbeeld Munt III, hoewel dit complex 

risicovol blijft.  
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Toets aan overige normen risicomanagement 

Norm Bevinding 

Gemeentelijk beleidskader voor risicomanagement Er is een goed kader in de nota grondbeleid. Dit 

kader wordt nageleefd. Uit de interviews blijkt dat 

men het voornemen heeft het risicomanagement 

verder door te ontwikkelen.  

Verdeling verantwoordelijkheden Alle waarderingen en ramingen voor de grondex-

ploitatie worden getoetst door de afdeling financial 

planning & control. Bij de grondexploitaties Emmel-

hage, Wellerwaard en Emmeloord Centrum wordt 

de grondexploitatie-risicoanalyse uitgebreid met 

een managementrisicoanalyse door de projectlei-

der. Bij andere projecten gebeurt dit niet.  

Jaarlijkse herziening met escalatienormen Ja, zie MPG’s. 

Risicoanalyse Goede kwantitatieve risicoanalyse via Monte Carlo 

simulatie. Kwalitatieve risicoanalyse vooral goed 

voor projecten Emmelhage, Wellerwaard en Emme-

loord Centrum. 

Reserve gerelateerd aan risico’s Ja; de benodigde risicoreserve wordt bepaald op 

basis van de Monte Carlo analyse, een aparte risi-

coanalyse voor de drie projecten Emmelhage, Wel-

lerwaard en Emmeloord-Centrum en een risicore-

serve voor nog niet in exploitatie genomen com-

plexen. 

Volledigheid kostenverhaal Ja, vanaf vaststelling nota bovenwijkse voorzienin-

gen in december 2009. 

Indicatoren doelmatigheid Resultaat Munt II is matig vanwege slechte afzet 

bedrijventerreinen; resultaat andere twee casestu-

dies is goed. 

Toepassen maatregelen risicobeheersing Vrijwel alle mogelijke maatregelen voor beperking 

van het risico worden gebruikt. Bij het opstellen van 

de exploitaties wordt op een goede manier inge-

speeld op de markt. Er wordt gestreefd naar zo min 

mogelijk kosten te maken voor opbrengsten zeker 

zijn. 

Niet gebruikt is een mogelijke grondprijsverlaging 

voor verbetering van de afzet. 

 

2. Normen rolverdeling gemeenteraad – college 

Normen rolverdeling uit gemeentelijk beleid 

In de Nota Grondbeleid 2009 heeft de gemeenteraad zelf een rolverdeling tussen raad en colle-

ge bij projecten (in tabel 1 hieronder het operationeel niveau van projecten genoemd) uitge-

werkt in het STORM-model (sturings- en organisatiemodel voor ruimtelijke maatregelen). Dit 

model is een stappenplan voor het opstarten en uitvoeren en beheren van ruimtelijke projecten 

waarbij de rol van raad en college is aangegeven, ook ten aanzien van onderdelen van de 

grondexploitatie van een project (zie hoofdstuk 10 en bijlage 4 Nota grondbeleid). Tot dat model 
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behoort dat het college grondexploitaties mag activeren.  

 

De normen voor de rolverdeling tussen raad en college zijn ontleend aan de rolverdeling die in 

het dualisme bedoeld is: de raad stelt kaders, het college voert uit en de raad toetst op zijn 

beurt weer of de uitvoering conform de kaders is. Deze algemene norm van het Rijk wordt uit-

gewerkt voor het thema grondbeleid. Op strategisch en tactisch niveau (zie tabel 1) betekent dit 

dat de gemeenteraad de kaders vast hoort te stellen waarbinnen het college het beleid uitvoert. 

Het gaat dan om financieel-economische uitgangspunten, kwaliteitseisen voor grondexploita-

ties, kwaliteitseisen aan de openbare ruimte en bovenwijkse voorzieningen. Daarnaast kan de 

gemeenteraad op projectniveau in de grondexploitatie zelf kaders vaststellen; dat is echter niet 

noodzakelijk.  

 

Eén uitwerking van het duale stelsel voor grondbeleid die het Rijk zelf al geformuleerd heeft, is 

de rolverdeling bij ‘privaatrechtelijke rechtshandelingen’ zoals aan- en verkopen van grond die 

de Gemeentewet voorschrijft (zie tekstvak 3). 

Tekstvak 3   Richt l i jnen Gemeentewet  voor  aan-  en verkoop onroerende zaken  

Aan- en verkoop onroerende zaken door B&W - Gemeentewet art. 160 en 169 

In de Gemeentewet is bepaald dat het college besluiten tot aan- en verkoop van onroerende zaken neemt (voordien kon 

de raad dit doen).  

De wet geeft echter twee verbijzonderingen: 

� het college geeft vooraf inlichtingen over het besluit als de raad erom vraagt, dan wel indien het besluit ingrijpende 

gevolgen kan hebben voor de gemeente;  

� als het besluit ingrijpende gevolgen kan hebben neemt het college pas een besluit nadat de raad zijn wensen en 

bedenkingen ter zake aan het college heeft kunnen uitbrengen.  

De wettelijke delegatie van besluiten aan het college doet overigens niets af aan het budgetrecht van de raad (bijvoor-

beeld besluiten over een voorbereidingskrediet voor grondverwerving voor een plan). 

 

De normen voor de rolverdeling tussen raad en college zijn gerelateerd aan de normen voor de 

informatievoorziening. Op basis van deskundigennormen is een referentiemodel opgesteld (ta-

bel 1) van documenten die raad en college voor een goede sturing behoren vast te stellen. Dit 

referentiemodel geeft impliciet een verdeling aan tussen rollen die het college, en rollen die de 

gemeenteraad toekomen. 

  Gemeenteraad College B&W 

Strategisch 

niveau 

� Structuurvisie 

� Nota Grondbeleid 

� Financiële verordening  

� Nota verbonden partijen#  

� Nota reserves en voorzieningen# 

� Nota risicomanagement# 

� Beleid Grondexploitatiewet 

  

Tactisch ni-

veau 

� Programmabegroting / jaarrekening 

� Nota bovenwijkse voorzieningen  

� Productbegroting 

� Maraps 
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Tabe l  1   Referent iemodel  be le idsdocumenten gemeente l i jk  grondbe le id  

   
# in de betreffende paragraaf van de begroting en het jaarverslag 

    * Op dit niveau worden de drie casestudies grondexploitatie uitgevoerd. 

Toets aan gemeentelijke normen rolverdeling  

Norm Bevinding 

STORM-model Raad stelt grondexploitatie vast, waar model aan-

geeft dat college dat mag doen.  

Toets aan overige normen rolverdeling  

Norm Bevinding 

Documenten referentiemodel grondbeleid Vrijwel alle in het referentiemodel genoemde docu-

menten zijn aanwezig, of de informatie is in andere 

documenten te vinden. Zo is er beleid voor risico-

management geformuleerd in de nota grondbeleid. 

Dat geldt ook voor samenwerking met andere par-

tijen.  

Ten opzichte van het referentiemodel gaat er meer 

informatie naar de raad, bijvoorbeeld in het MPG. 

Gemeentewet: aan- en verkoop grond Er zijn de laatste jaren nauwelijks gronden verwor-

ven, behalve in opdracht van de raad zelf.  

Kaders voor grondverkoop zijn door de raad vast-

gesteld in de nota grondbeleid 2009. 

 

3. Normen volledigheid en kwaliteit informatievoorziening 

Normen informatievoorziening gemeentelijk beleid 

Belangrijke eisen aan informatievoorziening over het grondbeleid worden door de gemeente 

zelf geformuleerd in de financiële verordening (Gemeentewet artikel 212) en mogelijk in een 

nota grondbeleid. Eisen die hierin gesteld worden gaan bijvoorbeeld in op de gewenste termijn 

waarop de nota grondbeleid vernieuwd moet worden of over de wijze waarop de gemeenteraad 

geïnformeerd dient te worden over strategische grondaankopen. Het artikel over grondbeleid in 

de financiële verordening van de gemeente Noordoostpolder staat in tekstvak 4. 

� Managementletter 

� Meerjarenprognose ‘grondbedrijf’ 

� Nota grondprijzen  

� Normering planvoorbereidingskosten 

Operationeel 

niveau 

� Startnotitie / grondexploitatieverken-

ning 

� Grondexploitatiebegroting 

� Actualisering grondexploitatie 

� Afsluiting / evaluatie grondexploitatie 

� Beslisdocumenten projectmatig wer-

ken 
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Tekstvak 4   E isen aan grondbe le id  en  informat ievoorz iening grondbe le id  in  de f inancië le  

verordening van de gemeente Noordoostpo lder  

Artikel 22: Grondbeleid 

1. Het college biedt ten minste eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota grondbeleid aan ter behandeling en vaststel-

ling door de raad. In deze nota wordt aandacht besteed aan:  

 a. de relatie met de programma’s van de begroting;  

 b. de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente;  

 c. aan te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten;  

 d. de voorraadverwerving en uitgifte van gronden;  

 e. de uitgifte van gronden in erfpacht en de bijstelling van erfpachtvergoedingen.  

De raad stelt de nota vast binnen drie maanden nadat de nota is ingediend.  

2. In de paragraaf grondbeleid van de begroting en de jaarstukken wordt ingegaan op de uitvoering van de nota grond-

beleid, met name de belangrijkste financiële ontwikkelingen zoals verlies/winstverwachtingen, de verwerving van gron-

den e.d. en de relaties van het grondbeleid met de programma’s. Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in 

de paragraaf grondbeleid verslag van:  

 a. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opge-

nomen in de begroting;  

 b. een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;  

 c. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;  

 d. een onderbouwing van de geraamde winstneming;  

 e. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken.  

(Deze punten a t/m e onder 2 zijn overgenomen uit artikel 16 BBV, zie het tekstvak hieronder) 

 

Nadere eisen over informatievoorziening staan in de nota grondbeleid 2009. Dit betreft vooral 

het MPG dat voor vier jaar wordt vastgesteld en jaarlijks moet worden herzien en waarvan de 

eerste versie in de tweede helft van 2009 diende te verschijnen (zie het volgende kader).  
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Voor de gemeenteraad is een brochure opgesteld, een ‘handreiking grondbeleid’, om hen weg-

wijs te maken in de gang van zaken bij gemeentelijke grondexploitatie. Deze brochure bevat 

een aantal richtlijnen voor een transparant grondbeleid, die vrijwel identiek zijn aan die van de 

transparantieladder (zie tabel 3).  

Vanuit het Rijk worden in het BBV eisen gesteld aan de informatievoorziening over grondbeleid 

(artikel 16, tekstvak 5) en grondexploitaties (artikel 70, tekstvak 6) aan de gemeenteraad.  

Tekstvak 5   E isen BBV aan info rmat ievoorz iening grondbele id  

Artikel 16 BBV: verantwoording grondbeleid 

De paragraaf betreffende het grondbeleid bevat ten minste: 

 a. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opge-

nomen in de begroting; 

 b. een aanduiding van de wijze waarop de provincie onderscheidenlijk gemeente het grondbeleid uitvoert; 

 c. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; 

 d. een onderbouwing van de geraamde winstneming; 

 e. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken. 
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�

Tekstvak 6  E isen BBV aan info rmat ievoorz iening over  grondexplo i tat i es  

Artikel 70 BBV: verantwoording grondexploitatie 

1. In de toelichting op het onderhanden werk inzake grondexploitatie wordt voor het totaal van de in exploitatie zijnde 

complexen aangegeven: 

 a.de boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar; 

 b.de vermeerderingen in het begrotingsjaar; 

 c. de verminderingen in het begrotingsjaar; 

 d. de boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar; 

 e. de geraamde nog te maken kosten en een onderbouwing hiervan; 

 f. de geraamde opbrengsten en een onderbouwing hiervan; 

 g. het geraamde eindresultaat; 

 h. een uiteenzetting van de wijze waarop eventuele nadelige resultaten worden opgevangen. 

2. Van de nog niet in exploitatie genomen gronden wordt de gemiddelde boekwaarde per m² vermeld. 

 

Bij de informatievoorziening toetsen we verder of de in het referentiemodel (tabel 1) genoemde 

documenten alle aanwezig zijn. Het model geeft vooral aan welke beleidsdocumenten gebruikt 

kunnen worden voor sturing. Daarnaast behoort de inhoud van de documenten kwalitatief goed 

te zijn en geldt dat deze informatie tijdig, transparant en juist verstrekt moet worden.  

Op strategisch niveau zijn belangrijke sturingsdocumenten de financiële verordening en de Nota 

grondbeleid. Naast deze twee documenten kan de gemeente een exploitatieverordening vast-

stellen; onder de oude WRO was dat verplicht, maar sinds de invoering van de nieuwe Wro is 

dat niet langer het geval. Ook de inhoud van een eventuele verordening is gewijzigd; de nieuwe 

exploitatieverordening kan regels bevatten voor de samenwerking met particuliere grondexploi-

tanten. Andere beleidsdocumenten waarin regels voor de informatievoorziening over het grond-

beleid kunnen zijn vastgelegd zijn de nota’s of paragrafen risicomanagement, verbonden partij-

en en reserves en voorzieningen. Het is echter niet verplicht om in deze documenten richtlijnen 

voor grondbeleid op te nemen.  

Op tactisch niveau gaat het in het bijzonder om de programmabegroting en jaarrekening en om 

een eventuele meerjarenprognose ‘grondbedrijf’.  

Voor normering van sturing en controle op projectniveau kijken we als eerste naar het overzicht 

van de posten van de grondexploitatie (zie tabel 2).  

Tabe l  2    Hoofdposten van de grondexp lo i tat ie   

�����������	��
�������
��������������������	������	�����	
��
���
��
�����
����
����������

Kosten Opbrengsten 

Verwerving Goedkope woningbouw 

Sloop & Grondwerk Middeldure woningbouw 

Riolering Duur woningbouw 

Verharding Bijzondere (maatschappelijke) doelstellingen  

Groen en water Commerciële functies (winkels, kantoren, be-

drijven) 

Lichtmasten & brandkranen 
�

Kunstwerken (bruggen e.d.) 
�
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V&T (planvoorbereiding en toezicht uitvoe-

ring) 

Subsidies (rijk, provincie, EU) 

Bijdrage bovenwijkse voorzieningen 
�

Rentekosten  Rentebaten  

Kostenstijging  Opbrengstenstijging 

Totale kosten Totale opbrengsten 

Saldo kosten en opbrengsten 

 

En vervolgens zijn er nadere kaders voor projectmatig werken bij ruimtelijke en grondexploita-

tieprojecten (tekstvak 7). 

Tekstvak 7   Normen voor  stu r ing van grondbe le id  op proj ec tn i veau  

Het normenkader voor ruimtelijke/grondexploitatie projecten voor de raad: �

� De raad heeft algemene richtlijnen vastgesteld voor de wijze waarop ruimtelijke projecten dienen te worden inge-

richt en te worden uitgevoerd. 

� De raad heeft daarbij aangegeven bij welke belangrijke beslissingen hij betrokken wil worden en welke soorten 

informatie hij nodig acht om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. 

� De raad heeft tijdig en weloverwogen kunnen discussiëren over de wenselijkheid van de projecten aan de hand van 

een startnotitie met duidelijke inhoudelijke en financiële doelstellingen en planningen. De startnotitie bevat een ana-

lyse van de bestuurlijke, financiële en maatschappelijke risico’s die aan deze projecten zijn verbonden. Bovendien 

bevat de startnotitie verschillende alternatieven ter afweging. 

� De raad heeft vervolgens tijdig, consistent en weloverwogen kunnen beslissen over de inhoudelijke hoofdlijnen van 

het project (ontwerp, masterplan). 

� De begrotingsrapportages gaan onder meer in op afwijkingen in de voortgang van programma’s. Er zijn heldere 

afspraken over wat onder ‘afwijking’ moet worden verstaan. 

� De raad heeft zelf normen voor goede projectuitvoering geformuleerd en hanteert die normen bij tussentijdse evalu-

aties. 

Het normenkader voor de informatievoorziening aan de raad: 

� De informatie is te allen tijde relevant, juist, tijdig en volledig. 

� De informatie die het college aan de raad verstrekt over de voortgang van de projecten komt overeen met de voor 

deze projecten specifieke afspraken over de informatievoorziening. 

� De raad heeft daarbij ook aangegeven welke informatie over de voortgang van de projecten hij periodiek wil ont-

vangen. 

� De voortgangsinformatie wordt steeds in een meerjarig begrotings- en planningsperspectief aan de raad aangebo-

den opdat hij een eventuele afwijking steeds kan plaatsen in het meerjarige perspectief dat voor het betreffende 

project is vastgelegd. 

 

Toets aan gemeentelijke normen informatievoorziening 

Norm Bevinding 

Eisen financiële verordening Positief, met uitzondering van de bepaling dat er in 

de nota grondbeleid aandacht wordt gegeven aan 

de in exploitatie genomen complexen; dat wordt in 

de nota grondbeleid niet gedaan. 

MPG wordt in financiële verordening niet genoemd. 

Eisen nota grondbeleid aan MPG:  
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Norm Bevinding 

Projectbeschrijvingen Positief 

Confrontatie marktomstandigheden – projecten Positief 

Differentiatie actieve en faciliterende exploitaties Positief 

Actuele projectfase en geplande looptijd Positief 

Gepland programma Negatief; incidenteel opgenomen in MPG 2010, 

verder niet. 

Kosten/opbrengstenramingen Positief 

Risicobandbreedte Positief; Monte Carlo simulatie, niet in MPG, maar 

in apart document. 

Brochure handreiking grondexploitaties (zie hieronder bij ‘transparantieladder’ 

Toets aan BBV-eisen grondbeleid 

 Norm Bevinding 

BBV artikel 16: informatievoorziening grondbeleid Positief in P&C-documenten en nota grondbeleid. 

BBV artikel 70: informatievoorziening grondexploita-

ties 

Positief 

Toets aan overige normen informatievoorziening 

Norm Bevinding 

Referentiemodel grondbeleid Positief, zie boven. 

Hoofdposten van de grondexploitatie Positief, met als extra een transparante post on-

voorzien in de grondexploitaties. 

Kaders projectmatig werken:  

Algemene richtlijnen projectmanagement vastge-

steld 

Positief, zie STORM-model in nota grondbeleid 

Informatiebehoefte raad helder Negatief; de raad krijgt veel informatie, maar weinig 

op eigen verzoek. 

Startnotitie voor vroegtijdig bepalen hoofdlijn pro-

ject 

Neutraal; wel startnotitie, maar op collegeniveau 

Raadsbesluit over uitgangspunten project Positief; zie STORM-model in nota grondbeleid 

Afwijkingen melden in begrotingsrapportages Positief; in MPG’s 

Gedefinieerde afwijkingsnormen Positief; zie nota grondbeleid 

Raadsnormen voor goede projectuitvoering Positief via STORM-model 
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Norm Bevinding 

Informatie is relevant, juist, tijdig en volledig Positief, zie casestudies 

Informatie conform projectspecifieke afspraken Positief, zie casestudie Wellerwaard 

Periodieke voortgangsinformatie conform wens raad Positief, via vastgesteld kader in nota grondbeleid 

Informatie steeds in meerjarig perspectief Negatief; geen inzicht in verwacht verloop reserve 

grondexploitaties 

Transparantieladder 

Tabe l  3   Transparan t ie ladder  

  Score Score 

NOP 

A. Beleidskaders 

1) Hoe lang geleden heeft uw gemeenteraad een Nota grondbeleid 

vastgesteld? 

 

2) Beschikt u over een jaarlijks geactualiseerde meerjarenprognose 

grondbedrijf, waarvan de gehanteerde financieel-economische en 

programmatische uitgangspunten zijn afgestemd met uw organisatie, 

en waarvan de inhoud ten grondslag ligt aan de (beleidsmatige) toe-

lichting in de jaarrekening en programmabegroting?  

 

3) Beschikt u over:  

-Uitgewerkt beleid voor grondverwerving en gronduitgifte; 

-Algemene voorwaarden uitgiftebeleid; 

-Geëxpliciteerde selectiemethoden voor individuele en projectmatige 

woningbouw; 

-Beleid voor kostenverhaal dat voldoet aan de Grondexploitatiewet? 

 

4) Worden in uw gemeente jaarlijks de uitgangspunten ter bepaling van 

grondprijzen vastgesteld?  

 

5) Beschikt u over een beleidsagenda grondbeleid waarin onderwerpen 

die op uw grondbeleid afkomen staan geagendeerd (zoals regionaal 

grondbeleid, Europese regelgeving, convenanten met corporaties, 

etc.)? 

 

< 4 jaar 

>= 4 jaar en < 6 

jaar 

 

Ja 

Wel prognose, 

geen relatie met 

jaarrekening en/of 

begroting 

 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 

Ja 

 

 

 

Ja 

 

10 

 5 

  

10 

5 

 

 

 

 

 

10 

10 

10 

10 

 

10 

 

 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

10 

5
���

 

10 

 

9
102

 

 

 

 

0 

Maximale score A  80 64 

B. Proces 

6) Heeft uw accountant bij de beoordeling van de meest recente jaar-

 

Ja 

 

20 

 

20
103

 

 
101

 Alleen voor projectmatige woningbouw. 
102

 Het uitgangspunt ‘residueel rekenen’ is in de nota grondbeleid voor meerdere jaren opgenomen. Deze methode 

veronderstelt echter een voortdurend inspelen op de markt. 



85 

 

 

rekening geconstateerd dat in de jaarrekening een juiste weergave 

wordt gegeven van de vermogenspositie van het Grondbedrijf, zijn de 

aanwezige risico’s adequaat beschreven?  

7) Beschikt uw planeconomische functie aangaande de beoordeling 

van stedenbouwkundige plannen over een door uw organisatie geac-

cepteerd normatief kader waarmee de beoordeling van de prijs-

kwaliteitverhouding van uw plannen mogelijk is? 

8) Zijn de beslismomenten projectmatig werken en beslismomenten 

grondexploitatie op elkaar afgestemd? 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

 

0 

 

 

20 

 

 

Maximale score B  60 40 

C. Uitvoering 

9) Hoe groot is het verschil tussen het geplande aantal nieuwe wonin-

gen en het gerealiseerde aantal in het afgelopen jaar? 

10) Weet u wat het % kosten voorbereiding en toezicht is waarmee in 

de grondexploitaties wordt gerekend en weet u ook hoe hoog de wer-

kelijke kosten van voorbereiding en toezicht zijn?  

11) Bestaan er grote verschillen tussen in begroting geraamde omzet 

(kosten en opbrengsten) en gerealiseerde omzet (jaarrekening) van 

het grondbedrijf? 

 

< 10% 

>=10% en < 25% 

 

% begroting be-

kend 

werkelijk % be-

kend 

< 10% 

>= 10% en <=25% 

 

20 

10 

 

10 

10 

20 

10 

 

PM
104

 

 

 

10 

10 

15
105

 

Maximale score C  60 35+PM 

Totaal te behalen score Maximale score 200  

 

 

                                                                                                                                                                   
 
103

 Op basis van interne control. 
104

 Gepland aantal is onder invloed van verslechterde marktomstandigheden ook teruggeschroefd; beoordeling van 

verschil tussen planning en realisatie is daarom niet goed mogelijk.   
105

 Per project verschillend; zie herzieningen grondexploitaties 2011. 


