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Samenvatting 
In deze Nota Grondbeleid 2015-2019 worden de beleidskaders vastgelegd rondom het grondbeleid 
van waaruit projecten worden vormgegeven. Deze nota is de opvolger van de in 2011 door de 
gemeenteraad vastgestelde Nota Grondbeleid, waarin is opgenomen dat de Nota Grondbeleid elke 
raadsperiode wordt herzien.  
In de nota zijn de volgende beleidskader (beslispunten) opgenomen. Dit betreft met name 
aanpassingen, aanvullingen of aanscherpingen van de beleidskaders in de voorgaande nota: 

 Er is sprake van maatwerk. Bij de initiatieffase stelt de gemeenteraad, op voordracht van het 
college, aan de hand van het schema keuzemodel grondbeleid, het te voeren grondbeleid per te 
ontwikkelen gebied vast. 

 De gemeente voert in principe alleen actief grondbeleid als zij een maatschappelijke of publieke 
doelstelling wenst te realiseren, indien dit niet op een andere wijze geregeld kan worden, waarbij 
zij zelf het initiatief neemt. 

 Een grondexploitatie wordt, na vaststelling door het college, ter instemming voorgelegd aan de 
gemeenteraad, voorafgaand of gelijktijdig met het bestemmingsplan welke de ruimtelijke kaders 
van de ontwikkeling vaststelt. 

 Middels een bijeenkomst wordt de gemeenteraad één keer per jaar bijgepraat over de 
vastgestelde ruimtelijke en financiële uitgangspunten van de grote ruimtelijke projecten van de 
gemeente Gorinchem. Dit moment zal doorgaans zijn voorafgaand aan het moment van de 
behandeling van de jaarstukken in de raad in de maand juni. 

 Bij de jaarrekening worden alle grondexploitaties gerapporteerd aan de hand van de kleuren 
groen en oranje ten opzichte van de laatst vastgestelde grondexploitatie. 

 Wijzigingen van de ruimtelijke kaders worden middels een raadsvoorstel ter besluitvorming 
voorgelegd aan de raad. 

 Financiële afwijkingen groter dan 10%, als gevolg van een plotselinge onvoorziene gebeurtenis, 
worden middels een raadsinformatiebrief aan de raad gemeld. 

 Een gedeeltelijke winstneming vindt plaats wanneer minstens 50% van de geraamde 
opbrengsten is gerealiseerd en de gerealiseerde en nog te realiseren kosten geheel worden 
afgedekt door de reeds gerealiseerde opbrengsten en er geen belangrijke risico’s over de totale 
omvang van het project meer bestaan. 

 Risico’s groter dan 50% worden voor 100% meegenomen in de grondexploitatie, risico’s kleiner 
dan 50% worden in principe voor dat percentage in het risicoprofiel van het 
weerstandsvermogen opgenomen. 

 
In deze nota worden dus geen specifieke regelingen opgenomen, zoals in de Nota Grondprijzen, Nota 
Parameters en Nota Bovenwijks. Voor het opstellen en actualiseren daarvan dient deze nota’s dient 
de Nota Grondbeleid als leidraad. 
De uitvoeringsregels van de beleidskaders uit deze nota worden uitgewerkt in de Uitvoeringsnota 
Grondbeleid, welke wordt vastgesteld door het college.  
 
De nota steunt de volgende doelen: 
 
Mogelijkheid te sturen op grondbeleid en in te zetten instrumenten 
Het type grondbeleid wordt per project bij de initiatieffase bepaald aan de hand van het schema 
keuzemodel grondbeleid. Dit schema is opgenomen in de Nota Grondbeleid. In principe voert de 
gemeente alleen actief grondbeleid als zij een maatschappelijke opgave wenst te realiseren, waarbij 
zij zelf het initiatief neemt. 
 
Mogelijkheid bij te sturen bij afwijkingen 
Tussentijdse afwijkingen van de vastgestelde kaders worden los van de P&C documenten 
gerapporteerd aan de raad op het moment dat ze zich voordoen. Wijzigingen van de ruimtelijke 
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kaders worden middels een raadsvoorstel ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Financiële 
afwijkingen groter dan 10%, als gevolg van een plotselinge onvoorziene gebeurtenis, worden middels 
een raadsinformatiebrief aan de raad gemeld. 
 
Om redenen van efficiency zijn bij de tussentijdse rapportages drempelbedragen ingebouwd voor het 
melden van saldoafwijkingen. Deze “staffel” voorkomt dat bij relatief geringe afwijkingen telkenmale 
tussentijds een rapportage aan de raad dient te worden uitgebracht, terwijl deze afwijkingen ook al 
in de reguliere rapportagemomenten gemeld worden. 
 
Rollen en taakverdeling tussen college en raad met betrekking tot het grondbeleid 
Op grond van artikel 160 van de gemeentewet hebben de raad en het college als afzonderlijke 
bestuursorganen binnen de gemeente ieder hun eigen bevoegdheden. De raad controleert en toetst 
periodiek vervolgens in hoeverre de uitvoering van het grondbeleid door het college binnen de 
vastgestelde kaders plaats vindt.  
In de Nota Grondbeleid wordt vastgelegd welke informatie de raad gepresenteerd krijgt en op welke 
wijze deze aan de raad wordt voorgelegd. 
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1 Inleiding 

1.1 Wat is grondbeleid en waarom een nota 

Grondbeleid van een gemeente vormt een kader waarbinnen het ruimtelijk beleid ten aanzien van 
volkshuisvesting, economische ontwikkeling, openbare ruimte, infrastructuur, recreatie, natuur en 
maatschappelijke voorzieningen op een verantwoorde en transparante wijze vorm kan krijgen.  
Grondbeleid is een middel om deze ruimtelijke doelstellingen op een zo economisch verantwoord 
mogelijke wijze te realiseren. Het grondbeleid is dus geen doel op zich, maar instrumenteel beleid. 
Dit betekent ook dat het grondbeleid dienstbaar is aan het realiseren van deze ruimtelijke 
beleidsdoelen. Het omvat dus geen visie over hoe de gemeente zich in ruimtelijk opzicht zou moeten 
ontwikkelen. Het biedt de instrumenten om de regie over die ruimtelijke ontwikkeling te kunnen 
voeren. Door een goede regievoering kunnen grondopbrengsten worden gegenereerd die de kosten, 
welke gepaard gaan met de verwezenlijking van de ruimtelijke ontwikkeling, dekken. De wijze 
waarop het grondbeleid wordt gevoerd wordt vastgelegd in deze Nota Grondbeleid 2015-2019. 
 

In deze nota wordt het kader van het te voeren grondbeleid voor de periode 2015 tot en met 2019 
verwoord. Het beleid is afgestemd op het coalitieakkoord 20141. Het grondbeleid is programma 
overschrijdend. 
De beleidskaders van de Nota Grondbeleid worden per raadsperiode herijkt en, al dan niet gewijzigd, 
vastgesteld door de gemeenteraad en kent een looptijd van 4 jaar. Met het vaststellen van de 
beleidskaders van deze Nota Grondbeleid 2015-2019 komen de beleidskaders van de Nota 
Grondbeleid 2011-2014 te vervallen. 
 

 

1.2 Aanleiding voor een nieuwe Nota Grondbeleid 

De eerste Nota Grondbeleid van de gemeente Gorinchem is vastgesteld in 2011. Deze nota gaat uit 
van maatwerk per project. Met andere woorden, per project wordt het te voeren grondbeleid 
bepaald door de gemeenteraad. In deze nieuwe nota wordt dit uitgangspunt gehandhaafd, met een 
voorkeur voor faciliterend grondbeleid. Er hebben zich de afgelopen jaren een aantal belangrijke 
wijzigingen voorgedaan, welke een update van de Nota Grondbeleid noodzakelijk maakt. 
 
Ons eigen beleid 
In de Nota Grondbeleid 2011-2014 is opgenomen dat deze elke raadsperiode, wordt herijkt en 
vervolgens opnieuw wordt vastgesteld door de gemeenteraad. 
In maart 2014 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden, waarna een nieuwe raads- en 
collegeperiode is gestart.  
 
Motie “risico’s en kansen m.b.t. grondexploitaties”, begrotingsraad 2013 
In november 2013 heeft de raad de motie risico’s en kansen grondexploitaties aangenomen: 

                                                           
1
 In het coalitieakkoord is ten aanzien van grondexploitaties het volgende opgenomen: “Ten aanzien van de 

grondexploitaties gaan we strategische keuzes maken waarbij we rekening houden met de woonagenda en met onze visie 
op de stad. In de P&C-cyclus blijven we de ontwikkelingen van de grondexploitaties scherp monitoren. Bovendien zullen wij 
een tweejaarlijkse second opinion laten uitvoeren. Ook zal er een maximale inzet worden gepleegd om de verschillende 
grondexploitaties (verder) te optimaliseren en risico’s voor de gemeente (verder) terug te dringen.” Ook is er opgenomen 
dat er meer vraaggericht ontwikkeld dient te worden. Dit beide sluit aan bij de keuze voor faciliterend grondbeleid.  

De beleidskaders van de Nota Grondbeleid worden elke raadsperiode herijkt en, al dan niet 
gewijzigd, vastgesteld door de gemeenteraad. 
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“Verzoekt het college mede in het licht van de discussie die hierover in de begrotingsraad gevoerd is, 
dat het college twee keer per jaar, bij raadsvergadering in juli (raadsvergadering over jaarstukken, 
1ste tussenrapportage en perspectiefnota) en raadsvergadering in november (raadsvergadering over 
begroting en 2de tussenrapportage), de raad, per grondexploitatie, informeert over: 

 Risico’s (financieel, operationeel, tactisch en strategisch) 

 Mogelijkheden om de risico’s aan te pakken (kom met een analyse, inventarisatie en advies) 

 In kaart brengen kansen en bedreigingen binnen en vooral buiten de huidige kaders.” 
 
Het college heeft deze motie overgenomen.  
 
Op verzoek van de raad 
Op 28 oktober 2014 heeft een themabijeenkomst grondexploitaties plaatsgevonden voor de 
(nieuwe) raadsleden. De raadsleden hebben tijdens deze bijeenkomst aangegeven de behoefte te 
hebben aan een geactualiseerde Nota Grondbeleid, waarin een verdere invulling wordt gegeven aan 
de rolverdeling tussen raad en college. Ook hebben de raadsleden aangegeven behoefte te hebben 
om helder te krijgen op welke momenten het mogelijk is om invloed uit te oefenen op het ruimtelijk 
beleid van de stad (grondbeleid is hieraan facilitair). De actualiteit van bovengeschetste motie uit 
2013 “risico’s en kansen grondexploitaties” werd door de raadsleden tijdens deze sessie 
onderstreept. 
Dit is verder uitgewerkt in hoofdstuk 3 Rol van de raad bij grondbeleid. 
 
Veranderende wet en regelgeving 
In juli 2015 heeft de commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) een rapport gepubliceerd 
met voornemens tot herziening verslagleggingsregels grondexploitatie in het BBV met ingang van 1 
januari 2016. Dit zal in de loop van 2015 worden uitgewerkt in een notitie grondexploitatie. De 
voorgestelde wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor de gemeente Gorinchem zijn opgenomen 
in Bijlage 2: Wettelijke en ruimtelijke kaders Grondbeleid. 
 
Veranderende markt en spelers op de grondmarkt 
De marktvraag is veranderd en het aanbod in de regio is groot. Er vindt een verschuiving plaats van 
grotere aanbod gestuurde producties naar kleinere vraaggerichte ontwikkelingen. In de afgelopen 
decennia waren de ontwikkelende partijen die het aanbod bepaalden, nu is het de eindgebruiker. Dit 
vraagt een andere rol van de gemeente, van bepalend naar kaderstellend en faciliterend. 
Ook de spelers op de grondmarkt veranderen. Het particulier (collectief) opdrachtgeverschap vormt 
een steeds grotere doelgroep. De mogelijkheden voor corporaties met betrekking tot stedelijke 
ontwikkeling is beperkt.  
 
Aanbevelingen E&Y met betrekking tot organisatie 
Bij de Quick Scan van 2014 heeft E&Y een aantal opmerkingen en aanbevelingen gemaakt over de 
projectorganisatie. Veel van deze opmerkingen hebben betrekking op het professioneel doorvoeren 
van het projectmatig werken in de organisatie. De aanbevelingen die betrekking hebben op 
kaderstelling van het grondbeleid zijn in de onderhavige nota verwerkt, de opmerkingen die 
betrekking hebben op de uitvoering van het grondbeleid worden meegenomen in de door het 
college vast te stellen Uitvoeringsnota Grondbeleid.  
 

 

Elke 2 jaar wordt een extern onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van de 
uitgangspunten en toekomstgerichtheid van de grondexploitaties.  
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1.3 Doelstellingen 

De gemeente maakt ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk door haar ruimtelijke doelstellingen te 
realiseren. Grondbeleid is daar een sturingsmiddel voor. De nota geeft aan hoe het beschikbare 
instrumentarium ingezet kan worden om de volgende doelstellingen te realiseren: 
 
1. Het bevorderen, tijdig mogelijk maken en ondersteunen van het gewenste ruimtegebruik;  

Het gewenste ruimtegebruik is vastgelegd in verschillende beleidsnota’s (zoals de structuurvisie 
en de woonvisie) en wordt uiteindelijk doorvertaald in het bestemmingsplan. Het grondbeleid 
omvat de belangrijkste instrumenten om de uitvoering van het gewenste ruimtegebruik mogelijk 
te maken. 

2. Het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over gebruikers, 
exploitanten, eigenaren en Gemeente Gorinchem;  
Hierbij gaat het er om de opbrengsten van een investering terecht te laten komen bij de partij die 
de kosten van de investering draagt en het bevorderen dat de waardestijging (door een 
bestemmingsplanwijziging) van grond wordt ingezet ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit.  

3. Risicobeheersing van ruimtelijke ontwikkelingen/projecten;  
Risicobeheersing krijgt een steeds belangrijkere rol bij ruimtelijke ontwikkelingen. De nota biedt 
hier instrumenten voor, zoals de keuze voor een bepaalde vorm van grondbeleid heeft te maken 
met het risicoprofiel. Ook kan het risicoprofiel de keuze voor een ontwikkeling bepalen. 

4. Optimalisatie van het financieel resultaat.  
Uitgangspunt is dat de gemeente streeft naar een optimaal financieel resultaat binnen de 
vastgestelde ruimtelijke kaders, zowel bij facilitaire als bij actieve ontwikkelingen. 

1.4 Leeswijzer 

In deze nota wordt in het volgende hoofdstuk stil gestaan bij het begrip grondbeleid. Binnen welke 
kaders komt de keuze van het grondbeleid tot stand. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de rol en de 
positie van de raad verder beschreven. Hier wordt onder andere beschreven wanneer de raad in 
positie wordt gezet om haar kaderstellende en controlerende rol uit te voeren. 
De beleidskaders zijn gearceerd weergegeven in de tekst. Dit betreft de specifieke beslispunten. 
In de bijlagen van de nota wordt onder andere uitgebreider ingegaan op de verschillende typen 
grondbeleid, de wettelijke en ruimtelijke kaders en het instrumentarium van het grondbeleid. Deze 
vormen een verdiepingslag van de nota. 
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2 Grondbeleid bij gebiedsontwikkeling 

2.1 Faciliterend of actief 

Het grondbeleid is faciliterend aan het ruimtelijke beleid van de gemeente. Hiermee worden in 
samenhang de ruimtelijke en economische kaders gerealiseerd. 
Er zijn verschillende vormen van grondbeleid waarmee de geformuleerde doelstellingen van het 
gemeentelijk grondbeleid gerealiseerd kunnen worden. Over het algemeen wordt onderscheid 
gemaakt tussen faciliterend grondbeleid en actief grondbeleid. Het belangrijkste onderscheid tussen 
deze vormen van grondbeleid is de mate waarin de gemeente zelf, al dan niet risicodragend en al dan 
niet in samenwerking met private partijen, overgaat tot het kopen, exploiteren (bouw- en woonrijp 
maken) en uitgeven van grond. In bijlage 1 wordt dit nader toegelicht, evenals de verschillende 
mogelijke tussenvormen waaronder de publiek private samenwerking (PPS).  

2.2 De voor- en nadelen van de verschillende vormen 

In onderstaande tabel zijn de voor- en nadelen van de verschillende vormen van grondbeleid 
opgenomen. 

 Voordelen Nadelen 

Faciliterend 
grondbeleid 

• Minder risico’s en mogelijkheid tot 
afkoop van risico’s, omdat 
marktpartijen risicodragende partijen 
zijn  

• Gemeente hoeft niet te zorgen voor 
het bouw- en woonrijp maken en de 
gronduitgifte; gemeente beperkt zich 
tot het scheppen van de 
noodzakelijke randvoorwaarden 

• Op basis van de Wet ruimtelijke 
ordening, waaronder de 
Grondexploitatiewet, sturing mogelijk 
op doelstellingen en planinvulling 

• Mogelijkheid tot sturing op ruimtelijke 
beleidsdoelstellingen is beperkt tot de 
planologische procedures en de 
anterieure overeenkomst 

PPS • Verdeling risico’s 
• Meer mogelijkheden tot sturing/regie 

dan bij faciliterend grondbeleid 
• Profijt van elkaars expertise 
• Negatieve grondexploitatieresultaten 

delen met private partijen 

• Positieve grondexploitatieresultaten 
delen met private partijen 

• Samenwerken resulteert vaak in 
compromissen sluiten, waardoor 
ambities gemeente niet altijd geheel 
gerealiseerd kunnen worden 

• “Stroperige” besluitvorming (veelvuldig 
en nauwkeurige afstemming nodig, 
terugkoppeling naar beide besturen) 

Actief 
grondbeleid 

• Maximale privaatrechtelijke sturing 
op doelstellingen en planontwikkeling 
mogelijk 

• Markt- en onderhandelingspositie 
• Mogelijkheid om ruimtelijke 

beleidsdoelstellingen optimaal te 
realiseren 

• Financiële ruimte nodig in de algemene 
begroting om risico’s op te kunnen 
vangen 

• Risico’s, omdat de gemeente 
risicodragende partij is (met name 
renteverlies en de mogelijkheid om een 
negatief exploitatieresultaat te halen) 

Tabel 1: voor- en nadelen verschillende vormen van grondbeleid 
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Verschuiving van het grondbeleid van actief naar facilitair en andersom heeft ook een verschuiving 
van de inzet van de organisatie tot gevolg. 

2.3 Keuze grondbeleid 

Bij de start van een ruimtelijk project dient de gemeentelijke rol en het risicoprofiel te worden 
vastgesteld aan de hand van de verschillende vormen van grondbeleid. De gemeente Gorinchem gaat 
bij het grondbeleid uit van maatwerk. Bij de initiatieffase stelt de gemeenteraad, op voordracht van 
het college, aan de hand van het schema keuzemodel grondbeleid, het te voeren grondbeleid per te 
ontwikkelen gebied vast. Daarbij wordt aangegeven hoe het grondbeleidsinstrumentarium ingezet 
kan worden om de gemeentelijke doelen te bereiken. Hierbij wordt de afweging gemaakt of de 
risico’s opwegen tegen de publieke belangen. Vaak wordt de keuze van het type grondbeleid al 
ingegeven door de grondposities van private ontwikkelaars. Maar ook in deze gevallen kan de 
gemeente een strategie kiezen om haar doelstellingen te kunnen realiseren.  
De keuze voor het te voeren grondbeleid dient plaats te vinden binnen de vastgestelde wettelijke en 
ruimtelijke kaders. Deze kaders zijn opgenomen in de bijlage. 
 
Als een initiatief voor ontwikkeling bij de gemeente binnenkomt, wordt een aantal stappen 
doorlopen. De eerste vraag die beantwoord dient te worden is of de gemeente wel medewerking wil 
verlenen aan het initiatief. Als dit niet zo is, dan stopt de betrokkenheid van de gemeente. Als de 
gemeente wel mee wil werken aan een initiatief, is het belangrijk om te beoordelen of een initiatief 
voldoet aan de ruimtelijke en maatschappelijke doelstelling van de gemeente. Vervolgens is het van 
belang dat er gekeken wordt welke rol, actief of facilitair, de gemeente wenst te nemen in het 
initiatief en daarmee de mate van risico die de gemeente wil en kan lopen en in hoeverre de 
gemeente de regie wenst te behouden.  
De gemeente voert in principe alleen actief grondbeleid als de gemeente het initiatief neemt om 
haar maatschappelijke doelstelling/functie te realiseren2. Woningbouw is geen reden om actief 
grond te gaan verwerven. Er is een aantal situaties waarin een actieve rol van de gemeente 
gewenst/noodzakelijk is. Dit is het geval bij een maatschappelijk gewenste ontwikkeling, welke niet 
opgepakt wordt door de markt. Maar ook de aanleg van publieke voorzieningen (zoals infrastructuur 
en groen). Of locaties met een meer dan marktconforme verdienmogelijkheid geven aanleiding tot 
een actievere rol van de gemeente. Als ingrijpen door de gemeente niet nodig is, zal de gemeente 
haar rol beperken tot faciliteren. Met behulp van de keuzeboom kan de gemeente haar rol bepalen, 
actief of facilitair en welke vorm van grondbeleid zij wenst te voeren. Er is een aantal opties 
mogelijke, welke hieronder kort beschreven worden. 
In onderstaande keuzeboom is het keuzemodel om te komen tot het type grondbeleid schematisch 
weergegeven. 
De voorkeur naar faciliterend grondbeleid geldt met name voor nieuwe projecten, maar ook bij 
lopende projecten geldt dat er altijd gekeken wordt naar optimalisaties (ruimtelijke en 
financieel),waarbij het omzetten van actief naar faciliterend grondbeleid tot de mogelijkheden 
behoort. 
 

                                                           
2
 De verschuiving naar meer facilitair grondbeleid wordt mede bevestigd door het in juli 2015 verschenen rapport van de 

Raad voor financiële verhoudingen, Grond, geld en gemeenten waarin de aanbeveling is opgenomen dat grondbeleid niet 
leidend maar volgend is op de ruimtelijke doelstelling en het uitgangspunt van grondbeleid dan ook faciliterend dient te 
zijn, tenzij er goede argumenten zijn om actief grondbeleid te voeren. Dit is ook de lijn van de nieuwe Omgevingswet 
waarbij de hoofdregel is: private ontwikkelingen met het publiekrecht als vangnet tegen onwillege exploitanten en free-
riders. Daarnaast geeft het rapport aan dat omwille van maatschappelijke opgaven gemeenten ‘actief’ grondbeleid moeten 
kunnen voeren als de markt het laat afweten. Hierbij dient een zuivere afweging te worden gemaakt tussen het facilitair en 
actief grondbeleid. De gemeente dient zich bewust te zijn van de risico’s en te zorgen dat ze beschikt over de nodige buffers 
om die risico’s te kunnen opvangen. 
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Op het moment dat er sprake is er sprake is van eigendom van de gemeente, geschiedt bij verkoop 
en/of uitgifte van bouwrijpe grond de selectie van de afnemende partij  naar analogie van de regels 
van het inkoop- een aanbestedingsbeleid. 

  

Grondeigendom 

Actief 
grond-
beleid 

ja 

Actieve(re) rol gemeente 
gewenst? 

Initiatief 

Meewerken als overheid? 

Rol gemeente stopt 

Grondeigendom 

PPS Verwerven: 
Actief 

grondbeleid 

Niet 
verwerven: 
faciliterend 
grondbeleid 

Grond 
verkopen 

Passief: 
Uitstel 
project 

Facili-
teren 

ja ja 

ja 

nee 

nee 

nee 

nee 

De gemeente voert in principe alleen actief grondbeleid als zij een maatschappelijke of 
publieke doelstelling wenst te realiseren, indien dit niet op een andere wijze geregeld kan 
worden , waarbij zij zelf het initiatief neemt. 

Er is sprake van maatwerk. Bij de initiatieffase stelt de gemeenteraad, op voordracht van het 
college, aan de hand van het schema keuzemodel grondbeleid, het te voeren grondbeleid per 
te ontwikkelen gebied vast. 

Figuur 1: schema keuzemodel grondbeleid 
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2.4 Wettelijke en ruimtelijke kaders en instrumenten 

Zoals al eerder in dit hoofdstuk is aangegeven dient het grondbeleid bezien te worden binnen de 
vastgestelde wettelijke en ruimtelijke kaders. Een uitleg van deze kaders is opgenomen in de bijlage. 
In onderstaande schema zijn deze kaders weergegeven. 
 

Als de rol van de gemeente duidelijk is, wordt gekeken welke instrumenten ingezet kunnen worden 
om het initiatief tot ontwikkeling te brengen. Als de gemeente een actieve rol wil hebben bij een 
initiatief, heeft zij de beschikking over andere instrumenten dan wanneer de gemeente een 
faciliterende rol heeft. Een faciliterende rol zal steeds vaker voorkomen, omdat de vorm en de schaal 
van de ontwikkelingen verandert (zie ook de volgende paragraaf).  
In onderstaande tabel is te zien welke instrumenten de gemeente per type grondbeleid tot haar 
beschikking heeft. In de bijlage worden de verschillende instrumenten nader toegelicht. 
  

Wettelijke kaders 

 Europese wetgeving met 
betrekking tot staatsteun en 
aanbesteding 

 Wet ruimtelijke ordening 

 Onteigeningswet 

 Wet voorkeursrecht Gemeenten 

 Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) 

Visiedocumenten 

 Provinciale StructuurVisie 

 Provinciale Woonvisie 

 Regionale Structuurvisie 

 Regionale Woonvisie 

 Regionale 
bedrijventerreinenstrategie 

 Gemeentelijke Structuurvisie 

 Gemeentelijke Woonvisie 

Verordeningen, beleidsdocumenten en 
overige 

 Financiële verordening (2004) 

 Nota Financieel 
afwijkingenbeleid/budgetspelregels 

 Nota Bovenwijkse Voorzieningen 

 Nota Grondprijzen 

 Leidraad Projectmatig Werken 

 Erfpachtregeling  

 Nota Parameters 

Gemeentelijk grondbeleid 

Figuur 2: schema wettelijke en ruimtelijke kaders bij gebiedsontwikkeling 
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Instrumenten grondbeleid (actief/facilitair)  Komt voor bij  
grondbeleid: 

Bestemmingsplan Publiekrechtelijk Actief/facilitair 
Verwerving Privaatrechtelijk Actief 
Kostenverhaal Privaatrechtelijk Actief/facilitair 

Gronduitgifte  Actief 
Grondprijsbeleid  Actief/facilitair 
Grondexploitatie   Actief 

Exploitatieovereenkomst/Anterieure 
overeenkomt  

Privaatrechtelijk Facilitair 

Exploitatieplan Publiekrechtelijk Facilitair 
Nota Bovenwijks Privaatrechtelijk Facilitair 
Nota Parameters  Actief/facilitair 
Nota Grondprijzen Privaatrechtelijk Actief  
Tabel 2: instrumenten van het grondbeleid 

2.5 Toekomstbeeld  

De gemeente Gorinchem beschikt nog over enkele grondposities welke reeds in ontwikkeling zijn, of 
in de toekomst tot ontwikkeling kunnen worden gebracht.  
Gemeenten in het algemeen gaan steeds meer een faciliterende rol aannemen bij lokale 
ontwikkelingen en initiatieven. Hierbij wordt uitgegaan van een grotere rol van de markt en 
particuliere initiatieven en minder (co)financiering en regels vanuit de gemeente. De lijn hierin is dat 
gebiedsontwikkeling niet aanbod gericht, maar vraaggericht is. Waar is behoefte aan!  
Vergeleken met de traditionele gebiedsontwikkeling (actief grondbeleid) wordt de komende periode 
een meer faciliterende rol aangenomen omdat de gemeente zich in principe beperkt tot 
maatschappelijke opgaven. Dit niet in de laatste plaats om risicodragende ontwikkeling zoveel 
mogelijk door “de markt” te laten oppakken.  
 
Belangrijke punten hierbij zijn:  
• Integrale (interne) samenwerking op het gebied van planologie, vergunningen en ontwikkeling  
• Verschuiving van aanbodgerichte gebiedsontwikkeling naar vraaggerichte  
• Grotere rol voor de markt en particulieren initiatieven  
• Minder financiering door de gemeente  

• Minder regels vanuit de gemeente, basis zijn wettelijke kaders.  
 
In gevallen waarbij ruimtelijke ontwikkelingen op cruciale plaatsen in de stad niet zonder meer via de 
inzet van marktpartijen tot stand komt, blijft de mogelijkheid open voor een gemeentelijke rol. Met 
deze opstelling kan gesteld worden dat de gemeente geen actieve gebiedsontwikkeling hanteert, 
tenzij hiermee een maatschappelijke opgave/functie wordt gerealiseerd. 
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3 Rol van de raad bij grondbeleid 

3.1 Projecten 

Eerder is opgenomen dat de raad het grondbeleid vaststelt bij initiatieffase van een project. Maar op 
meerdere momenten worden documenten voorgelegd aan de raad die een relatie hebben met, of 
voortvloeien uit het eerder vastgestelde grondbeleid. 
 
Bij het vaststellen van een bestemmingplan door de raad moet de maatschappelijke en economische 
uitvoerbaarheid worden aangetoond. Indien er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling wordt, bij 
actief grondbeleid, voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan of gelijktijdig met de 
vaststelling van het bestemmingsplan een grondexploitatie vastgesteld door het college, waarna het 
ter instemming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.  
De jaarlijkse herziening van de grondexploitatie (binnen de door de raad vastgestelde kaders) wordt 
door het college vastgesteld. 
 
Bij faciliterend grondbeleid krijgt de gemeenteraad een exploitatieplan voorgelegd ter 
besluitvorming, dan wel is het kostenverhaal verzekerd via een anterieure overeenkomst3. 
 

 

3.2 Rapportagemomenten, P&C cyclus 

Het grondbeleid en de financiële gevolgen daarvan hebben een relatie met en invloed op de 
gemeentelijke begroting. Deze relatie met en invloed op is in de verschillende documenten van de 
Planning en Control cyclus opgenomen. Hierbij is aandacht voor het grondbeleid en de bijbehorende 
financiële consequenties in de paragraaf grondbeleid. De gemeente stelt deze nota’s op ten behoeve 
van de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad. In onderstaande tabel wordt bij 
de afzonderlijke documenten van de Planning en Control cyclus aangegeven wat de relatie is met het 
grondbeleid. Vervolgens is een stroomschema opgenomen van de verschillende 
rapportagemomenten. 
Aan de linkerkant is de ambtelijke voorbereiding van de Planning en Control cyclus weergegeven 
(afdeling Financiën). Dit betreft uitsluitend de financiële kaders. 
De rechterkant laat de bestuurlijke besluitvorming zien met betrekking tot de Planning en Control. 
Rapportage over afwijkingen buiten de stukken van de Planning en Control cyclus worden in de 
volgende paragraaf besproken. 
 
De gemeente kent de volgende producten van de P&C cyclus, dan wel rapportagemomenten, in 
relatie tot het grondbeleid, welke door de gemeenteraad worden vastgesteld: 
  

                                                           
3
 Anterieure overeenkomst: een vrijwillige overeenkomst met betrekking tot het gemeentelijk kostenverhaal, welke 

gesloten wordt met de grondeigenaar,, voorafgaand aan de wijziging van het ruimtelijk besluit. Zie ook Bijlage 3: 
Instrumenten 

Een grondexploitatie wordt, na vaststelling door het college, ter instemming voorgelegd aan de 
gemeenteraad, voorafgaand of gelijktijdig met het bestemmingsplan welke de ruimtelijke 
kaders van de ontwikkeling vaststelt. 
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Product Essentie Positie Relatie grondbeleid Relevante onderdelen 
m.b.t. het grondbeleid 

Perspectief-
nota 

Vaststellen 
uitgangspunten 
begroting  

Vooruitkijkend Meerjarig perspectief 
van de grex 

Indien noodzakelijk  

Begroting Kaders voor het te 
voeren beleid, zowel 
kwalitatief als kwanti-
tatief 

Vooruitkijkend Meerjarig perspectief 
van de grex 

Paragraaf grondbeleid; 
Paragraaf 
weerstandsvermogen 
Programma woon-
voorziening 

1ste TURAP  Constateren van 
afwijkingen ten opzichte 
van de begroting van het 
lopende boekjaar en 
meerjarenbegroting  

Actualiserend en 
vooruitkijkend 

Constateren financiële 
afwijkingen ten 
opzichte van 
vastgestelde grexen 
(bij de jaarrekening) en 
beleidsuitgangspunten  

Paragraaf grondbeleid 
(onderdeel boekwerk 1ste 
Tussenrapportage); 
Paragraaf 
weerstandsvermogen 
Programma woon-
voorziening 

2de TURAP Constateren van 
afwijkingen ten opzichte 
van de (bij de 1ste TURAP) 
bijgestelde meerjaren- 
begroting  

Actualiserend en 
vooruitkijkend 

Constateren financiële 
afwijkingen ten 
opzichte van de grexen 
(uit de 
jaarrekening/1ste 
TURAP) en beleidsuit-
gangspunten 

Paragraaf grondbeleid 
(onderdeel boekwerk 2de 
Tussenrapportage); 
Paragraaf 
weerstandsvermogen 
Programma woon-
voorziening 

Jaarrekening Verantwoording afleggen 
over het afgelopen jaar 

Terugkijkend Boekwaardes en 
herziene grexen 

Paragraaf grondbeleid 
(onderdeel boekwerk 
Paragraaf 
weerstandsvermogen 
Programma woon-
voorziening 
Programmaverslag  
Boekwerk “Toelichting 
bouwgrondexploitaties” 4 

Tussentijdse 
financiële 
afwijkingen 
grexen 

Financiële afwijkingen 
groter > 10% 

Vooruitkijkend Constateren van 
financiële afwijkingen 
buiten de reguliere 
rapportagemomenten 

Incidenteel  

Tabel 3: Producten P&C cyclus in relatie tot het grondbeleid 

                                                           
4
 Naast het boekwerk “Toelichting bouwgrondexploitatie” bestaat ook het boekwerk “Bijlagen grondexploitatie”. Deze 

laatste wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. 
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Naast deze (schriftelijke) rapportage momenten wordt de raad één keer per jaar middels een 
bijeenkomst bijgepraat over de grote ruimtelijke projecten en het onderliggende grondbeleid en 
grondexploitaties. Deze bijeenkomst is bedoeld om meer vertrouwelijke achterliggende informatie te 
delen met de Klankbordgroep Financiën en inzicht te geven in de vastgestelde ruimtelijke en 
financiële uitgangspunten per project. Daarbij wordt ingegaan op het actuele beeld (o.b.v. de 
vastgestelde kaders), de kansen en risico’s van het betreffende project en indien van toepassingen 
eventuele alternatieven om mogelijke dreigende exploitatie tekorten te beperken. De informatie zal 
gebaseerd zijn op de meest recent vastgestelde of herziene grondexploitatie. 
 
De grondexploitaties worden standaard aan het begin van ieder kalenderjaar herzien. De resultaten 
worden verwerkt in de jaarrekening. 
 

 
  

Middels een bijeenkomst wordt de gemeenteraad één keer per jaar bijgepraat over de 
vastgestelde ruimtelijke en financiële uitgangspunten van de grote ruimtelijke projecten van 
de gemeente Gorinchem. Dit moment zal doorgaans zijn voorafgaand aan het moment van de 
behandeling van de jaarstukken in de raad in de maand juni. 

Vastgoed en  Advies en 
Belastingen  Control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

College  Raad 

Richtlijnen her-
zieningen grexen:  
Gereed: december 

Richtlijnen her-
zieningen grexen: 
Gereed: januari 

Boekwaarde 
Gereed: februari 

Jaarrekening en 
Perspectiefnota 
Gereed: maart/april 

Grex in cijfers, 
beschrijving, 
verschillenanalyse en 
risicoanalyse 
Gereed: februari 

1
ste

 TURAP 
Gereed: mei 

1
ste

 TURAP 
Gereed: mei 

Richtlijnen her-
zieningen grexen: 
College: januari 

Jaarrekening en 
Perspectiefnota 
(impliciet 
kredietvotering) 
Raad: juli 

Jaarrekening en 
Perspectiefnota  
College: april 

1
ste

 TURAP 
College: juni  

2
de

 TURAP 
Gereed: september 

1
ste

 TURAP 
Raad: juli 

Begroting 
Gereed: september 

2
de

 TURAP 
College: oktober 

2
de

 TURAP 
Gereed: september 

Begroting 
College: oktober 

Begroting 
Raad: november 

2
de

 TURAP 
Raad: november 

Bijeenkomst grote 
ruimtelijke projecten, 
onderliggende 
grondbeleid en 
grondexploitaties: 
Raad: juni 

Figuur 3: Stroomschema documenten P&C cyclus 
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3.3 Afwijkingen 

Zoals hierboven is beschreven worden de grondexploitaties één keer per jaar herzien. Dit gebeurt 
vooruitlopend op de jaarrekening. De resultaten van de herzieningen worden verwerkt in de 
jaarrekening. Met een kleur groen of oranje wordt aangegeven of er afwijkingen zijn ten opzichte van 
de voorgaande vastgestelde grondexploitatie5. 
 

Project verloopt volgens bestuurlijk vastgesteld plan (grondexploitatie en 
bestemmingsplan)  
 
Project wijkt af van bestuurlijk vastgestelde kaders op in ieder geval één of meer van 
onderstaande onderdelen:  

 Saldo (NCW6): > 10 % afwijking  

 Programma7:  > 10 % afwijking  
 
Zowel bij positieve als negatieve afwijkingen van het saldo groter dan 10% wordt de kleur oranje 
aangegeven. Bij een negatieve afwijkingen van het saldo zullen daarnaast de sturingsmiddelen 
worden aangegeven voor het optimaliseren van het resultaat. 
  

 
 
Tussentijdse afwijkingen van de vastgestelde kaders8 worden gerapporteerd aan de raad, los van de 
P&C documenten, op het moment dat ze zich voordoen. Afwijkingen op de ruimtelijke kaders 
worden te allen tijde via de betreffende projectleider middels raadsvoorstel op voorstel van het 
college ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De financiële afwijkingen als gevolg van 
wijzigingen van de ruimtelijke kaders worden hierin meegenomen, ongeacht de grootte van de 
afwijking. 
Daarnaast kan het voorkomen dat er geen kaderwijziging optreedt, maar wel een sterke financiële 
afwijking als gevolg van een plotselinge gebeurtenis waar geen rekening mee is gehouden. Als het 
netto contante saldo van de grondexploitatie als gevolg van deze plotselinge gebeurtenis groter is 
dan 10% van het laatst vastgestelde saldo, dan wordt de raad hierover geïnformeerd door het college 
middels een raadsinformatiebrief. 
 
Om redenen van efficiency voor de melding van tussentijdse financiële afwijkingen zijn 
drempelbedragen ingebouwd voor het melden van saldoafwijkingen. Deze “staffel” voorkomt dat bij 
relatief geringe afwijkingen telkenmale tussentijds een raadsinformatiebrief aan de raad dient te 
worden uitgebracht. 
  

                                                           
5
 Dit betreft een wijziging ten opzichte van de voorgaande Nota Grondbeleid. In deze nota werd uitgegaan van drie kleuren 

(rood, oranje en groen). Dit bleek in de praktijk niet te werken. Een plan verloopt immers volgens het bestuurlijk 
vastgestelde plan of niet. Meer smaken zijn er niet. 
6
 NCW: netto contante waarde 

7
 Hier gaat het om aanpassing van (woningbouw)aantallen en aanpassing van het totale exploitatiegebied. 

8
 De financiële kaders zijn vastgelegd in de laatst vastgestelde grondexploitatie bij de voorgaande jaarrekening. De 

ruimtelijke kaders zijn veelal vastgelegd in het bestemmingsplan, de woonvisie of de regionale bedrijventerreinenstrategie. 

Bij de jaarrekening worden alle grondexploitaties gerapporteerd aan de hand van de kleuren 
groen en oranje ten opzichte van de laatst vastgestelde grondexploitatie. 
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Oorspronkelijk saldo (zowel 
positief als negatief) 

Afwijking (zowel positief als negatief) 

€ 0 - € 1.000.000 > 10%, met een minimum van € 250.000 

€ 1.000.000 - € 5.000.000 > 10%, met een minimum van € 500.000 

€ 5.000.000 > 10% 
Tabel 4: Staffel tussentijdse afwijkingen 

 
 

 

3.4 Voorzieningen, winstneming en reserve 

In het kader van de jaarrekening worden de grondexploitaties integraal herzien. Als de 
grondexploitatie een nadelig saldo kent, moet ter hoogte van dit nadelige saldo een voorziening 
worden gevormd. Deze voorzieningen komen ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitaties 
en worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad bij de jaarrekening. 
 
Indien een grondexploitatie een voordelig saldo kent, zal deze op een gegeven moment ten gunste 
komen van de Algemene Reserve Grondexploitaties. Een gedeeltelijke winstneming vindt plaats 
wanneer minstens 50% van de opbrengsten9 is gerealiseerd. Voorwaarde voor de winstneming is 
wel, dat: 
 
1. De gemaakte en nog te maken kosten geheel gedekt zijn door de reeds gerealiseerde 

opbrengsten, en 
2. Er bestaan geen belangrijke risico’s over de totale omvang van het project meer. 
 
Bovenstaande betreft een aanvulling op het bestaande beleidskader met betrekking tot 
winstneming. Door toevoeging van de eerste voorwaarde bij winstneming ontslaat een betere 
aansluiting bij de regelgeving uit van de BBV. 
 
De Algemene Reserve Grondexploitaties kan niet negatief worden. Als door toename van de 
voorzieningen en/of afname van de geprognosticeerde winstnemingen het saldo onverhoopt toch 
negatief wordt, zal dit moeten worden aangevuld door de Algemene Dienst. 
Uitkomsten van de jaarrekening kunnen directe gevolgen hebben voor de hoogte van de Algemene 
Reserve Grondexploitaties. Daarmee ontstaat hiertussen een directe relatie. 
 

 

                                                           
9
 Dit percentage wordt gebaseerd op de totaal te realiseren opbrengsten (euro’s) en dus niet het totaal te verkopen 

oppervlak. 

Een gedeeltelijke winstneming vindt plaats wanneer minstens 50% van de geraamde 
opbrengsten is gerealiseerd en de gerealiseerde en nog te realiseren kosten geheel worden 
afgedekt door de reeds gerealiseerde opbrengsten en er geen belangrijke risico’s over de 
totale omvang van het project meer bestaan. 

Financiële afwijkingen groter dan 10%, als gevolg van een plotselinge onvoorziene gebeurtenis, 
worden middels een raadsinformatiebrief aan de raad gemeld. 

Wijzigingen van de ruimtelijke kaders worden middels een raadsvoorstel ter besluitvorming 
voorgelegd aan de raad. 
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3.5 Weerstandsvermogen 

Zoals hierboven is beschreven wordt een nadelig saldo van een grondexploitatie afgedekt middels 
een te vormen voorziening. Hiermee worden de planspecifieke risico’s voor een groot gedeelte 
afgedekt. Maar grondexploitaties blijven gevoelig voor onzekerheden. Daarom wordt per 
grondexploitatie bij de jaarlijkse herziening een risicoanalyse uitgevoerd (zie ook bijlage Risicoanalyse 
en –management). De belangrijkste risico’s zijn: 

 Projectspecifieke risico’s 

 Omgevingsrisico’s 

 Organisatierisico’s 
Het weerstandsvermogen biedt een opvang voor die risico’s die kunnen optreden en waarmee in de 
grondexploitatie cijfermatig geen rekening mee is gehouden. In de grondexploitaties worden de 
risico’s groter dan 50% voor 100% meegenomen in het resultaat. Bij verliesgevende grondexploitatie 
worden deze risico’s vervolgens afgedekt middels de voorziening. 
Risico’s kleiner dan 50% worden dus opgenomen in het weerstandsvermogen. De cijfermatige 
onderbouwing van het weerstandsvermogen vindt zijn weerslag in de paragraaf 
Weerstandsvermogen van het Programmaverslag en de jaarrekening. 
De risico’s worden per project inzichtelijk gemaakt. 
 
Risicoanalyse en -management maken onderdeel uit van het projectplan. Het grondbeleid beperkt 
zich tot het kwantificeren van de risico’s en het treffen van maatregelen om de risico’s te dekken 
middels een uniforme risicoparagraaf bij elke grondexploitatie. 
 

 

3.6 Rolverdeling tussen raad, college en ambtelijke organisatie 

Op grond van artikel 160 van de gemeentewet hebben de raad en het college als afzonderlijke 
bestuursorganen binnen de gemeente ieder hun eigen bevoegdheden.  
 
De raad controleert en toetst periodiek in hoeverre de uitvoering van het grondbeleid door het 
college binnen de wettelijke en door de raad vastgestelde kaders plaats vindt. Zie onderstaande 
figuur. 
 

Risico’s groter dan 50% worden voor 100% meegenomen in de grondexploitatie, risico’s kleiner 
dan 50% worden in principe voor dat percentage in het risicoprofiel van het 
weerstandsvermogen opgenomen. 
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In de Nota Grondbeleid wordt vastgelegd welke informatie en op welke wijze de raad dit 
gepresenteerd krijgt. Vastgelegd is welke tussentijdse (majeure) mutaties, inhoudelijk en financieel, 
aan de raad worden voorgelegd. Ook zal per locatie worden aangegeven aan de raad welk 
grondbeleid wordt gevoerd. Er is sprake van vastlegging van spelregels tussen raad en college. 
 
Het college legt jaarlijks in een Paragraaf Grondbeleid bij de begroting de beleidsvoornemens neer 
voor het komende jaar. Tevens brengt het college periodiek en tenminste jaarlijks verslag uit over 
het gevoerde grondbeleid. Dit is het moment dat de gemeenteraad controleert op de uitvoering van 
het beleid. In de Paragraaf Grondbeleid wordt op een uniforme wijze op hoofdlijnen gerapporteerd 
over elke operationele grondexploitatie.  
 
In onderstaande tabel is een verdeling gegeven van de taken en bevoegdheden tussen 
gemeenteraad en college met betrekking tot het grondbeleid en de uitvoering daarvan. 
 

Wat Wanneer Gemeenteraad 
(kaderstellend) 

College B&W (uitvoerend) 

Nota Grondbeleid 1x per 
raadsperiode 

 Vaststellen kaders 
grondbeleid 

 Aanbieden Nota 
Grondbeleid ter 
behandeling en 
vaststelling gemeenteraad 

Bestemmingsplan Continu  Vaststellen 
bestemmingsplan 

 Opstellen 
bestemmingsplan 

Verwerving Continu  (Definitief) vestigen van 
Wet voorkeursrecht 
gemeenten 

 Voornemen en besluit 
tot verzoek onteigening 

 Vaststellen van een 
verwervingsstrategie. 

 (Voorlopig) vestigen 
voorkeursrecht 
gemeenten 
(voorbescherming) 

 Voorbereiden onteigening 

Beheer vastgoed en 
gronden 

Continu   Verhuur gronden 

 Verpachten gronden 

 Ingebruikgeving 

Taak 

Kaderstellend 

Uitvoeren 

Toetsen 

Orgaan 

Gemeenteraad 

College van B&W 

Gemeenteraad 

Nota’s 

Nota Grondbeleid 

Nota Bovenwijkse 
Voorzieningen 

Jaarrekening 

Nota Grondprijzen en 
parameters 

Regeling Bovenwijkse 
Voorzieningen 

Paragraaf Grondbeleid 

Begroting, rekening en 
TURAP 

Figuur 4: Schematische weergave rolverdeling raad en college 
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Bouw- en woonrijp 
maken 

Continu  Vaststellen 
aanbestedingskaders 

 Aanbestedingsbeleid 

Uitgifte Continu   Vaststellen algemene 
verkoopvoorwaarden voor 
verkoop en uitgifte. 

 Uitgiftecontracten  

 Keuze selectiemethode 

Nota Grondprijzen Jaarlijks  Ontvangt informatie 
over nieuwe 
grondprijzen 

 Vaststellen 
grondprijzennota 

Nota Parameters Jaarlijks   Wordt ter kennis name 
voorgelegd aan de raad 

 Vaststellen parameters  

Vaststelling 
grondexploitatie 

Project  Vaststellen definitieve 
grondexploitatie op 
basis van vastgestelde 
ruimtelijke kaders 

 

Herziening 
grondexploitatie 

Jaarlijks bij 
jaarrekening 

  Vaststellen herziening 

Aangaan 
overeenkomsten 

Continu   Sluiten (samenwerkings)-
overeenkomsten 

Samenwerking met 
derden 

Project  Afhankelijk van de aard 
van de samenwerking 
informeren of 
voorhangen 

 Besluit tot deelneming in 
een privaatrechtelijke 
rechtspersoon 

Informatievoorzienin
g, waaronder ook 
(tussentijdse) 
afwijkingen en 
rapportages 

Periodiek of 
indien van 
toepassing 
tussentijds 

 Jaarlijks de jaarrekening, 
de Begroting (paragraaf 
grondbeleid) en 
TURAP’s vaststellen 

 Aanbieden van de 
jaarrekening, de Begroting 
en de TURAP’s 

Tabel 5: Verdeling bevoegdheden raad en college 
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4 Overzicht beleidskaders grondbeleid 
Samenvattend zijn in de nota de volgende beleidskaders opgenomen: 
 

 De beleidskaders van de Nota Grondbeleid worden elke raadsperiode herijkt en, al dan niet 
gewijzigd, vastgesteld door de gemeenteraad. 

 Elke 2 jaar wordt een extern onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van de uitgangspunten 
en toekomstgerichtheid van de grondexploitaties.  

 Er is sprake van maatwerk. Bij de initiatieffase stelt de gemeenteraad, op voordracht van het 
college, aan de hand van het schema keuzemodel grondbeleid, het te voeren grondbeleid per te 
ontwikkelen gebied vast. 

 De gemeente voert in principe alleen actief grondbeleid als zij een maatschappelijke of publieke 
doelstelling wenst te realiseren, indien dit niet op een andere wijze geregeld kan worden, waarbij 
zij zelf het initiatief neemt. 

 Een grondexploitatie wordt, na vaststelling door het college, ter instemming voorgelegd aan de 
gemeenteraad, voorafgaand of gelijktijdig met het bestemmingsplan welke de ruimtelijke kaders 
van de ontwikkeling vaststelt. 

 Middels een bijeenkomst wordt de gemeenteraad één keer per jaar bijgepraat over de 
vastgestelde ruimtelijke en financiële uitgangspunten van de grote ruimtelijke projecten van de 
gemeente Gorinchem. Dit moment zal doorgaans zijn voorafgaand aan het moment van de 
behandeling van de jaarstukken in de raad in de maand juni. 

 Bij de jaarrekening worden alle grondexploitaties gerapporteerd aan de hand van de kleuren 
groen en oranje ten opzichte van de laatst vastgestelde grondexploitatie. 

 Wijzigingen van de ruimtelijke kaders worden middels een raadsvoorstel ter besluitvorming 
voorgelegd aan de raad. 

 Financiële afwijkingen groter dan 10%, als gevolg van een plotselinge onvoorziene gebeurtenis, 
worden middels een raadsinformatiebrief aan de raad gemeld. 

 Een gedeeltelijke winstneming vindt plaats wanneer minstens 50% van de geraamde 
opbrengsten is gerealiseerd en de gerealiseerde en nog te realiseren kosten geheel worden 
afgedekt door de reeds gerealiseerde opbrengsten en er geen belangrijke risico’s over de totale 
omvang van het project meer bestaan. 

 Risico’s groter dan 50% worden voor 100% meegenomen in de grondexploitatie, risico’s kleiner 
dan 50% worden in principe voor dat percentage in het risicoprofiel van het 
weerstandsvermogen opgenomen. 
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Bijlage 1: Vormen van grondbeleid 

Actief grondbeleid 

In eigen beheer ontwikkelen 
De gemeente ontwikkelt bij een actief grondbeleid zelf de grond: zij voert de grondexploitatie, 
verwerft gronden of heeft reeds de gronden in eigendom, maakt bouwrijp en geeft gronden uit. Door 
middel van een actief grondbeleid streeft de gemeente naar een maximale regie en maximale 
mogelijkheden tot kostenverhaal. De gemeente heeft hierbij voldoende sturingsmogelijkheden in 
handen om planvorming optimaal af te stemmen in de relatie tussen volume, kwaliteit, kosten en 
grondopbrengsten en (ruimtelijke) beleidsdoelstellingen van de gemeente. 
 
Bouwclaim 
Deze bijzondere vorm van actief grondbeleid wordt veelal gekozen als private partijen grondposities 
hebben in het plangebied. Het bouwclaimmodel houdt in dat private partijen de door hen verworven 
gronden in het plangebied verkopen aan de gemeente onder de voorwaarde dat zij na de 
grondontwikkeling (bouwrijp maken) bouwkavels kunnen verkrijgen in het plangebied, tegen de 
gebruikelijke marktconforme uitgifteprijs van de gemeente. De grondexploitatie blijft in dit model 
een volledig gemeentelijke verantwoordelijkheid en de gemeente draagt dan ook het 
grondontwikkelingsrisico. 
Het bouwclaimmodel is actief grondbeleid, waarbij vooraf bekend is wie de afnemer is van de 
geproduceerde bouwrijpe grond.  

Publiek Private Samenwerking (Joint Venture) 

Afhankelijk van de eigendomsposities is het voor de gemeente niet altijd mogelijk of wenselijk om 
objecten alleen actief te verwerven, de gronden bouw- en woonrijp te maken en vervolgens weer uit 
te geven aan een ontwikkelende partij. Daardoor ontstaat soms de wens om samen te werken met 
private partijen. Het betreft dan ook een vorm van actief grondbeleid met een gedeeld risicoprofiel. 
Een dergelijke Publiek Private Samenwerking (PPS) kent meerdere verschijningsvormen. 
 
Samenwerkingsovereenkomst 
De meest gebruikte constructie is die van een samenwerkingsovereenkomst (SOK). Dit is de meest 
lichtste juridische vorm van samenwerken. Voor bijvoorbeeld de realisatie van de Van Zomerenlaan 
is tussen partijen een samenwerkingovereenkomst afgesloten. In de overeenkomst worden onder 
andere afspraken gemaakt over risicoverdeling, planning en gronduitgiften. 
 
Gezamenlijke rechtspersoon 
In plaats van een samenwerkingsovereenkomst kan ook de keus gemaakt worden tot het oprichten 
van een gezamenlijke rechtspersoon, ook wel joint-venture genoemd. Het joint-venture model komt 
vooral in beeld wanneer de gemeente een gebied wil ontwikkelen en in dat gebied sprake is van een 
aanzienlijke grondpositie van één of meer marktpartijen.  
Voor de vorming van een gezamenlijke rechtspersoon kan gekozen worden voor een CV/BV-
constructie. De gemeente en de private partij(n) (ontwikkelaar) richten een besloten vennootschap 
(BV) op waarin ieder een deel van de aandelen houdt. Zij benoemen tevens twee, of meerdere 
bestuurders. Deze BV wordt als beherend vennoot in de CV (commanditaire vennootschap) geplaatst 
en tegelijkertijd worden alle aandeelhouders van de beherend vennoot de commanditaire vennoten 
in de CV. Op deze manier lopen zij geen hoger risico dan hun inleg, maar tegelijkertijd bepalen zij wel 
het beleid van de CV naar buiten toe.  
Schematisch weergegeven zit dit er als volgt uit: 
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De betrokken partijen brengen de in bezit zijnde gronden en/of opstallen gelegen binnen het 
plangebied in bij de CV. De Beheer BV voert namens de CV alle werkzaamheden uit, verwerving van 
de overige gronden, het bouw- en woonrijp maken en de uitgifte van de gronden. Essentieel bij deze 
constructie is dat gemeente en marktpartij(en) de kosten, opbrengsten, risico’s en zeggenschap 
delen. 
Deze constructie wordt bijvoorbeeld toegepast in Hoog Dalem en Lingewijk Noord. 
 
Maatwerk 
Het opzetten van een samenwerkingsvorm is voor ieder project maatwerk, waarbij ook een 
mengvorm van bovenstaande vormen van samenwerking kan worden overeengekomen. Op 
voorhand zijn hiervoor geen principekeuzes te maken. Per project wordt een toegesneden 
samenwerkingsconstructie opgezet.  

Faciliterend (passief) grondbeleid 

Bij faciliterend grondbeleid is de grond geheel of grotendeels in handen van private partijen. In dat 
geval verzorgen de private partijen de bebouwing en uitgifte van de gronden en ook het bouw- en 
woonrijp maken. De gemeente kan met name via haar publieksrechtelijke instrumenten (zoals het 
bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan) invloed uitoefenen op de private ontwikkeling. Op basis 
van de Wet ruimtelijke ordening, met als onderdeel de zogenaamde Grondexploitatiewet, kan de 
gemeenteraad bovendien locatie-eisen en eisen over woningbouwcategorieën stellen. Hiermee 
wordt de regierol van de gemeente bij particuliere grondexploitaties vergroot. 
 
Eén van de voordelen van faciliterend grondbeleid voor de gemeente is een veel geringer 
risicoprofiel ten aanzien van de grondexploitatie.  
 
Consessie ofTurn Key 
Bij het concessiemodel draagt de gemeente haar eigendommen onder voorwaarden over aan een 
marktpartij. De marktpartij zal vervolgens het project risicodragend realiseren. Hierbij kan de 
gemeente werkzaamheden binnen het project, zoals bijvoorbeeld het leveren van engineering, 
aanbieden of verplichten. De betrokkenheid van de gemeente is hiermee groter dan bij turn key. 
 
Bij een turn key project besteedt de gemeente de realisatie van het project volledig (inclusief 
engineering) uit aan een marktpartij. Aan het einde van het project hoeft de gemeente als het ware 
alleen de sleutel te krijgen om het volledig gerealiseerde gebied in gebruik te nemen. De 
opdrachtnemer neemt alle taken op zich, van voorbereiding tot en met realisatie van het volledige 

Gemeente Project ontwikkelaar 

Beheer BV 

PPS CV 

Aandeelhouder Aandeelhouder 

Commanditaire 
vennoot 

Beherend 
vennoot 

Commanditaire 
vennoot 

Figuur 5: schematische weergave CV/BV constructie 
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project. De gemeente bepaalt aan de voorkant de randvoorwaarden van het project, brengt haar 
eigendommen in het project in en neemt deze na realisatie weer uit. 
 
Zelfrealisatie 
Het begrip zelfrealisatie wordt genoemd in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de 
Onteigeningswet (Ow). Indien de eigenaar van te transformeren onroerend goed een beroep doet op 
zelfrealisatie is actief grondbeleid niet meer mogelijk. De instrumenten van actief grondbeleid (zie 
hoofdstuk 4) kunnen dan niet gebruikt worden. De gemeente kan enkel faciliterend optreden. 
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Bijlage 2: Wettelijke en ruimtelijke kaders 

Grondbeleid 

Het grondbeleid in de gemeente wordt niet alleen beïnvloed dor de (ontwikkelingen in de) gemeente 
zelf, maar ook door de ontwikkelingen en regelgeving op het niveau van de rijksoverheid, de 
provincie en (regionale)samenwerkingsverbanden waaraan de gemeente deelneemt. Hieronder zijn 
de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grondbeleid in de afgelopen periode en een 
doorkijkje naar de te verwachte ontwikkelingen in de nabije toekomst opgenomen  

Europese kaders 

Bij het aangaan van een Publiek Private Samenwerking (PPS) of andere vormen van een 
samenwerking, het verlenen van financiële bijdragen aan projecten of participatie door overheden in 
ontwikkelingsmaatschappijen, moeten Europese regels op het gebied van aanbesteding, staatsteun 
en mededinging in acht worden genomen. 

Landelijke kaders 

De structuurvisie Infrastructuur en Ruimte  
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en 
mobiliteitsbeleid op rijksniveau. De SVIR vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, 
de NotaMobiliteit 1, de MobiliteitsAanpak, de structuurvisie voor de Snelwegomgeving en de 
ruimtelijke doelen en uitspraken in de PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, de Agenda 
Landschap, de Agenda Vitaal Platteland en Pieken in de Delta. Daarmee is de SVIR de ‘Kapstok’ voor 
uitwerkingen van beleid met ruimtelijke consequenties. De structuurvisies Project Mainport 
Rotterdam, Structuurschema Elektriciteitsvoorziening III en de 3de Nota Waddenzee alsook het 
Nationaal Waterplan blijven bestaan. Deze structuurvisies zijn gedetailleerder dan de SIVR, of 
bestrijken een breder beleidsterrein dan alleen het ruimtelijk domein, en blijven als uitwerking van 
de SVIR bestaan. De SVIR heeft als horizon 2040, maar geeft vooral het kader voor de acties en 
beslissingen die op de korte termijn worden genomen. 
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening  
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin de kaderstellende 
uitspraken uit het SVIR. Het gaat onder meer om nationale belangen als Rijksvaarwegen, Defensie, 
Ecologische hoofdstructuur, Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, Hoofdwegen en 
hoofdspoorwegen, Elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van 
gevaarlijke stoffen en Primaire waterkeringen.  
Slechts daar waar een directe doorwerking niet mogelijk is, bij de Ecologische Hoofdstructuur (de 
artikelen worden later aan het Barro toegevoegd) en bij de Erfgoederen van uitzonderlijke universele 
waarde, is gekozen voor indirecte doorwerking via provinciaal medebewind. Ten aanzien van de 
begrenzing van de EHS is bepaald dat niet het rijk, maar de provincies die grenzen (nader) bepalen.  
Door de nationale belangen vooraf in bestemmingsplannen te borgen, wordt met het Barro 
bijgedragen aan versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen en vermindering 
van de bestuurlijke drukte.  
 
Wet ruimtelijke ordening 
De belangrijkste onderdeel in de Wet ruimtelijke ordening dat betrekking heeft op het grondbeleid is 
de afdeling 6.4 Grondexploitaties, de zogenaamde grondexploitatiewet. Met deze afdeling is een 
belangrijke stap gezet in de verduidelijking van de gemeentelijke regiefunctie bij de uitvoering van de 
ruimtelijke plannen en het verplichte kostenverhaal. De doelstellingen zijn meerledig: 

 Verplichting tot kosten verhaal door de gemeente; 
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 Duidelijke wettelijke inkadering privaatrechtelijk kostenverhaal; 

 Verbetering publiekrechtelijk kostenverhaal; 

 Wettelijke basis voor het stellen van locatie-eisen aan de aanleg van de openbare ruimte; 

 De mogelijkheid tot het stellen van eisen aan sociale huur en particulier opdrachtgeverschap. 
Met de grondexploitatiewet worden de rollen tussen gemeente en particuliere ontwikkelaars helder. 
Het kostenverhaal van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling is in de wet geregeld. Met de wetgeving 
is het instrument exploitatieplan ingevoerd. Dit plan biedt de grondslag voor publiekrechtelijk 
kostenverhaal en bevat ook de noodzakelijke locatie eisen. 
Gemeenten zijn verplicht gemaakte kosten te verhalen via het vaststellen van een exploitatieplan of 
het sluiten van een anterieure overeenkomst.  
 
In de Wet ruimtelijke ordening is ook opgenomen dat de uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan 
aangetoond dient te worden. Het betreft hier zowel de maatschappelijke uitvoerbaarheid als de 
financieel-economische uitvoerbaarheid. Vertrouwelijke bedrijfsgegevens die van belang zijn voor de 
financiële uitvoerbaarheid, behoeven niet tezamen met het bestemmingsplan ter inzage te worden 
gelegd. 
 
Ladder voor duurzame verstedelijking  
Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd en is de ‘ladder voor duurzame 
verstedelijking’ daaraan toegevoegd. De ladder ondersteunt gemeenten en provincies in 
vraaggerichte programmering van hun grondgebied, het voorkomen van overprogrammering en de 
keuzes die daaruit volgen. De ladder voor duurzame verstedelijking is het kader voor alle juridisch 
verbindende ruimtelijke plannen van de decentrale overheden. Overheden dienen nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen te motiveren met drie opeenvolgende stappen. 
 
Daarbij worden de volgende stappen gevolgd:  
a. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele 

regionale behoefte;  

b. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele regionale 
behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied 
van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door 
herstructurering, transformatie of anderszins, en;  

c. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet 
binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt 
beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van 
verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld.  

 
De stappen bewerkstelligen dat de wens om een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken, 
nadrukkelijk wordt gemotiveerd en afgewogen met oog voor de ruimtevraag, de beschikbare ruimte 
en de ontwikkeling van de omgeving waarin het gebied ligt.  
 
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 
De Gemeentewet en de Provinciewet schrijven voor dat elke gemeente en elke provincie jaarlijks 
begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. Het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV) bevat de regelgeving daarvoor. 
 
Artikel 9 van het BBV schrijft voor dat in de begroting in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen 
worden vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale 
heffingen. Er wordt een opsomming gegeven van verplichte paragrafen, waaronder een paragraaf 
Grondbeleid.  
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Ook voor het jaarverslag geldt dat hierin gerapporteerd dient te worden over in elk geval de 
verplichte paragrafen: deze dienen de verantwoording te bevatten van hetgeen in de 
overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. 
 
In juli 2015 heeft de commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) een rapport gepubliceerd 
met voornemens tot herziening verslagleggingsregels grondexploitatie in het BBV met ingang van 1 
januari 2016. Dit zal in de loop van 2015 worden uitgewerkt in een notitie grondexploitatie. De 
volgende voorgenomen wijzigingen kunnen invloed hebben op het grondbeleid van de gemeente 
Gorinchem en indien dit het geval is zal dit bij de jaarrekening 2015 worden verwerkt. 

 Grondexploitaties beslaan in beginsel geen langere voortschrijdende termijn dan 10 jaar. 
Hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken (geautoriseerd door de raad en verantwoord in de 
jaarstukken). Daarnaast dient de motivatie voorzien te zijn van risicobeperkende 
beheersmaatregelen. Het voornemen bestaat om de volgende maatregel in ieder geval verplicht 
te stellen: de opbrengsten die na het 10de jaar worden ingerekend mogen niet geïndexeerd 
worden. 

 Het voornemen bestaat om in het BBV voor wat betreft de toegestane toe te rekenen rente aan 
grondexploitaties aan te sluiten op de uitgangspunten die gelden voor de VpB10, zijnde de 
betaalde rente over het vreemd vermogen. Dit zou mogelijk kunnen betekenen dat de 
gemeente Gorinchem de berekening van het percentage rekenrente zal moeten aanpassen. Ook 
de verdisconteringsvoet voor de contante waardeberekening van grondexploitaties zal hierop 
moeten worden aangepast. 

 De commissie BBV heeft het voornemen om de categorie NIEGG (niet in exploitatie genomen 
gronden) niet langer in stand te houden en de gronden onder de materiële vaste activa. Dit 
voornemen zal een beperkte invloed hebben voor de gemeente Gorinchem omdat alle NIEGG’s 
in 2011 en 2012 zijn afgesloten en de gronden zijn opgenomen onder de materiële vaste activa. 

 
De nieuwe Omgevingswet als wettelijk kader voor het grondbeleid  
In juli 2014 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het wetsvoorstel ‘Omgevingswet’ naar de 
Tweede Kamer gestuurd. Met deze wet worden de bestaande instrumenten voor de fysieke 
leefomgeving in één wet samengebracht, inclusief de instrumenten voor het gemeentelijk 
grondbeleid. De Afdeling grondexploitatie uit de Wet ruimtelijke ordening wordt integraal 
overgenomen in de Omgevingswet. Wel wordt daarbij een aantal aanpassingen gedaan om de 
flexibiliteit te vergroten: 

 Het exploitatieplan verdwijnt als zelfstandig planfiguur om onderdeel te worden van het 
omgevingsplan11; 

 Het wordt mogelijk om het kostenverhaal door te schuiven van het omgevingsplan naar de 
concrete vergunningverlening, waarbij een eventueel tekort expliciet als weigeringsgrond kan 
gaan gelden. 

Daarnaast worden ook de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Onteigeningswet en de Wet inrichting 
landelijk gebied onderdeel van de Omgevingswet. De minister overweegt tevens een regeling voor 
stedelijke herverkaveling, naar analogie van de herverkaveling van het landelijk gebied. Deze regeling 
moet de gemeente in staat stellen om grondbezit te laten ruilen tussen eigenaren om ontwikkelingen 
mogelijk te maken. De planning is dat de Omgevingswet in 2018 in werking treedt. 
 
Vooruitlopend op deze wet, zal er intern worden gestart met de voorbereidingen om te komen tot 
een Omgevingsvisie. De omgevingsvisie is één van de zes nieuwe instrumenten die de Omgevingswet 
introduceert. De omgevingsvisie komt in de plaats van de huidige structuurvisie, die we thans kennen 
in de Wet ruimtelijke ordening (‘Wro’). In de omgevingsvisie kunnen overheden hun beleidsvorming 
op het gebied van de fysieke leefomgeving vastleggen en uitvoeren. De Omgevingswet voorziet in 
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 VpB: Vennootschapsbelasting 
11

 Het omgevingsplan vervangt het bestemmingsplan, maar daarnaast ook alle gemeentelijke regelgeving op het gebied van 
de fysieke leefomgeving. 
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hoofdstuk 3 in de mogelijkheid en soms zelfs een verplichting om een omgevingsvisie vast te stellen. 
Niet alleen op gemeentelijk, maar ook op rijks en provinciaal niveau bestaat die bevoegdheid. Een 
omgevingsvisie is een politiek bestuurlijk document dat een integrale visie inhoudt voor de 
ontwikkeling van de fysieke leefomgeving op de lange termijn. De omgevingsvisie heeft dan ook een 
breder bereik dan de huidige structuurvisie.  

Provinciale en regionale kaders 

Visie op Zuid Holland 
De Visie op Zuid-Holland bestaat uit de Provinciale Structuurvisie, de Verordening Ruimte en de 
Uitvoeringsagenda. Hierin beschrijft de provincie haar doelstellingen en provinciale belangen 
(structuurvisie), stelt zij regels aan ruimtelijke ontwikkelingen (verordening) en geeft zij aan wat 
nodig is om dit te realiseren (uitvoeringsagenda). De Visie op Zuid-Holland is in de plaats gekomen 
van vier streekplannen en de Nota Regels voor Ruimte. 
 
Provinciale Structuurvisie, Visie Ruimte en mobiliteit  
De Provinciale Structuurvisie geeft de visie voor 2020 en een doorkijk naar 2040 met bijbehorende 
uitvoeringsstrategie. Er staat in hoe de provincie samen met haar partners wil omgaan met de 
beschikbare ruimte. Met de structuurvisie werkt de provincie aan een vitaal Zuid-Holland, met meer 
samenhang en verbinding tussen stad en land. Hierdoor is in Zuid-Holland goed wonen, werken en 
recreëren voor iedereen binnen handbereik. De provincie onderscheidt vijf hoofdopgaven:  

 aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel;  

 duurzame en klimaatbestendige deltaprovincie;  

 divers en samenhangend stedelijk netwerk;  

 vitaal, divers en aantrekkelijk landschap;  

 stad en land verbonden.  
 
Ook de instrumenten van de provincie komen in de structuurvisie aan de orde. De provincie ordent 
op kaarten, ontwikkelt programma’s en projecten, agendeert zaken en laat onderzoek uitvoeren. Zij 
stuurt op hoofdlijnen door kaders te stellen en het lokale bestuur ruimte te geven bij de ruimtelijke 
inrichting. Deze aanpak sluit aan bij de nieuwe stijl van besturen: ‘lokaal wat kan, provinciaal wat 
moet’. 
 
Verordening ruimte 2014  
De Visie ruimte en mobiliteit beschrijft het strategische beleid van de provincie Zuid-Holland. De 
Verordening ruimte ziet toe op de ruimtelijke regelgeving. Onderdelen daarvan zijn flexibeler dan 
voorheen: het doel staat voorop en niet de manier waarop dat doel bereikt moet worden. Waar 
duidelijkheid gevraagd is, stelt de provincie vanuit bovenlokaal belang en wettelijke taken kaders en 
randvoorwaarden aan ruimtelijke plannen.  
De Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat de provincie haar planologisch- juridische instrumentarium 
(waaronder de Verordening ruimte) kan inzetten als sprake is van een provinciaal belang. De 
provincie beschouwt in ieder geval van provinciaal belang de in de visie opgenomen doelen.  
In de verordening is, net als in Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en SVIR, ook de ladder voor 
duurzame verstedelijking opgenomen. De provincie heeft de ladder voor duurzame verstelijking ook 
opgenomen in de verordening, om het provinciaal belang bij toepassing van deze ladder te 
benadrukken. Dit biedt de provincie de mogelijkheid om enkele begrippen die voor meerdere uitleg 
vatbaar zijn, te verduidelijken voor de specifieke Zuid-Hollandse situatie.  
 
Regionale structuurvisie Alblasserwaard Vijfheerenlanden (2004)  
De regionale structuurvisie van de gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden geeft een 
visie op de toekomstige ontwikkeling van de regio. De centrale visie uit de nota is de vorming van een 
vitale regio, gericht op het duurzaam vernieuwen van zowel het landelijk als het stedelijk gebied, 
tezamen met het versterken van het overwegende open, rustige en authentieke karakter van de 
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regio, waardoor bewoners, bedrijven en bezoekers zich thuis blijven voelen en zich verder kunnen 
ontplooien.  
 
Regionale Woonvisie  
Doel van de Regionale Woonvisie is in 2020 een aantrekkelijk en onderscheidend woongebied voor 
zowel nieuwe inwoners als huidige inwoners te bieden. Regionaal samenwerken op het gebied van 
wonen levert voordelen op voor de regio als geheel, maar ook voor elk van de afzonderlijke 
gemeenten. Elke gemeente of kern heeft haar eigen kwaliteiten en weet sommige groepen heel goed 
te binden, maar andere weer minder. In de regionale woonvisie wordt gebruik gemaakt van de 
unieke kwaliteiten van elke gemeente of kern. Tegelijk wordt er ruimte geboden aan andere 
regiogemeenten om te doen waar zij goed in zijn. Daardoor is het resultaat van deze regionale 
woonvisie meer dan de som der delen. De hele regio heeft kansen om met een uitgebalanceerd en 
gevarieerd programma voor de woningvoorraad de unieke ligging nabij de Randstad te verzilveren in 
het binden van vrijwel alle Mentality-groepen. Dat heeft z’n effect op de werkgelegenheid. Veel 
werknemers wonen in de buurt van hun werk. 
 
Dit wordt gedaan door kansen te pakken voor woningbouw. Alleen vraaggericht bouwen leidt tot 
succes, en daarom willen we antwoord op de vragen: wat bouwen we, waar, voor wie, hoeveel en 
hoe snel?  
 
Wonen behelst meer dan nieuwbouw. Minstens zo belangrijk is behoud van kwaliteit in de huidige 
woongebieden en het verbeteren van de leefbaarheid, met oog op ontgroening, vergrijzing en 
schaalvergroting van voorzieningen.  
 
De uitwerking van de Regionale Woonvisie vraagt afstemming in de regio van de plannen. De 
plannen worden voorgelegd aan de regio. Met deze Regionale Woonvisie wordt invulling gegeven 
aan de eis van de provincie om in bestemmingsplannen de behoefte aan te tonen middels een 
regionale visie. In de toelichting van het bestemmingsplan moeten gemeenten een verantwoording 
op nemen hoe het programma binnen de Regionale Woonvisie past. 
 
Regionale bedrijventerreinenstrategie 
De regionale bedrijventerreinenstrategie AV geeft aan op welke wijze wordt voorzien in de behoefte 
aan bedrijventerreinen in de AV. Daarbij wordt uitgegaan van (provinciale) behoefteramingen 
waarvoor in de eerste plaats de nog beschikbare ruimte op bestaande bedrijventerreinen wordt 
betrokken. Daarnaast worden keuzes gemaakt voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. 
Daarvoor wordt nadrukkelijk het onderdeel Economie uit het Manifest ‘Open voor elkaar’ (regiovisie 
2030) gehanteerd. Dit betekent dat het landelijk gebied aan kleinschalige bedrijvigheid plaats biedt.  
De (grote) bedrijvigheid concentreert zich volgens het Manifest langs de ontsluitingsassen, zowel op 
de noord-zuid as (A27) als op de oost-west as (Noord/Merwede, A15, Merwede Linge Lijn). De 
regionale bedrijventerreinenstrategie wordt periodiek geactualiseerd. 

Gemeentelijke kaders  

Structuurvisie 2015 Gemeente Gorinchem  
Gorinchem is een oude vestingstad van beperkte omvang en wil dat graag blijven. Grootschalige 
groei in inwonertal zoals in de voorgaande decennia wordt niet meer gewenst. De aandacht in die 
periode zal uitgaan naar het verbeteren van de woon- en leefkwaliteit in de huidige wijken en voor 
de huidige inwoners. Daarbij wordt ingespeeld op de demografische ontwikkeling van de huidige 
bevolking. Tegelijk wil Gorinchem haar identiteit als vestingstad versterken en de ligging in een 
cultuurhistorisch en landschappelijk uniek gebied waarborgen en beter benutten. De grootste 
knelpunten waarmee de stad daarin wordt geconfronteerd zijn de voor een groot deel verouderde 
en onaantrekkelijke woningvoorraad in de westelijke stadsdelen en de toenemende 
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verkeersopstopping, zowel binnen als buiten de stad. In de structuurvisie wordt geschetst hoe de 
gemeente de ontwikkeling van de stad voor zich ziet en de knelpunten denkt op te lossen.  
Het plangebied ligt op grond van de structuurvisie in een gebied dat is aangewezen als ‘toekomstig 
woongebied’. Hoog Dalem wordt in de structuurvisie specifiek genoemd als nieuwbouwlocatie. 
 
Woonagenda 2.0  
Gorinchem heeft een regionale functie voor wonen, werken en voorzieningen. Hierdoor hebben veel 
lokale vraagstukken een regionale component. De woonaantrekkelijkheid van de gemeente wordt 
mede bepaald door de kracht van de regionale economie. Specifiek voor de regio rond Gorinchem 
geldt dat de woonaantrekkelijkheid van de regio voor een belangrijk deel leunt op de 
werkgelegenheid en voorzieningen in Gorinchem. De ontwikkelingen in de regio en Gorinchem 
kunnen daarom niet los van elkaar gezien worden. In deze lokale woonagenda 2.0 positioneert 
Gorinchem zich in dit regionale perspectief. 
 
De gemeente Gorinchem vervult een centrumfunctie voor haar regio, kent leefbare en 
karakteristieke wijken en is een geschikte stad voor iedereen. Dat zijn de drie centrale thema’s in de 
woonagenda 2.0:  

 het versterken van centrumfunctie van Gorinchem in de regio;  

 leefbare karakteristieke buurten;  

 een geschikte stad voor iedereen.  
 
De gemeente Gorinchem richt zich in haar woonbeleid met name op de volgende doelgroepen:  

 Ouderen en zorgvragers;  

 Starters;  

 Doorstromers en dan in het bijzonder jonge gezinnen en empty-nesters;  

 Huishoudens met een inkomen tussen € 34.229,-- en € 43.000,--.  
 
Stimuleringsmaatregelen 
Erfpacht 
Bij het kopen van een woning kan het verkrijgen van een hypotheek een obstakel zijn. De prijs van de 
woning wordt bepaald door de combinatie van de woning en de grond. De gemeente wil kopers 
daarin tegemoet komen door de grond uit te geven in erfpacht (en daarmee de aankoop van de 
grond uit te stellen). Wel worden de maandelijkse rentekosten in rekening gebracht. Voor de 
aankoop van de grond hoeft dus nog geen lening te worden afgesloten. Dat kan een aantal voordelen 
met zich meebrengen. De hypotheek wordt lager en de canon is aftrekbaar. De woningprijs kan 
onder de koopsubsidiegrens van Agentschap NL12 komen. Hierdoor komen koopstarters eerder in 
aanmerking voor subsidie en een hypotheek, bovendien wordt de doorstroming op de woningmarkt 
zo bevorderd.  
 
Financiële Verordening (2011) 
De financiële verordening van de gemeente geeft uitgangspunten voor het financieel beleid, 
financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente. 
In artikel 12 is het volgende opgenomen: 
1. Het college informeert in de paragraaf grondbeleid in de programmabegroting, 

programmarapportage en de jaarrekening over de voortgang van het grondbeleid. 
2. Het college geeft in de paragraaf grondbeleid uit de programmabegroting een visie op het 

grondbeleid in relatie tot de programmadoelstellingen. 
3. Na vaststelling vormt de Nota Grondbeleid het kader voor het te voeren grondbeleid 
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 Agentschap NL maakt onderdeel uit van het Ministerie van Economische zaken, landbouw en innovatie. Als het gaat om 
duurzaamheid, innovatie, internationaal ondernemen en samenwerken is Agentschap NL het aanspreekpunt voor 
bedrijven, kennisinstellingen en overheden. 
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De financiële verordening is een soort ‘kapstok’-verordening waarin verwezen wordt naar 
onderliggende nota’s en notities, zoals de Nota financieel afwijkingenbeleid.  
 
Notitie Financieel afwijkingenbeleid/budgetspelregels 
In april 2009 is de notitie Financieel afwijkingenbeleid/budgetspelregels aangepast naar de huidige 
wet- en regelgeving en vastgesteld door de gemeenteraad. 
Het doel van de notie is: 'het bestempelen van de rollen van college en raad op het terrein van 
budgetrecht en begrotingsrechtmatigheid. Het gaat om het vastleggen van bestaande afspraken op 
dit terrein teneinde deze afspraken een plek te geven binnen de cultuur die Gorinchem kent’. 
 
In de notitie worden de afspraken uitgewerkt wanneer de raad vooraf dan wel achteraf door het 
college wordt geïnformeerd over budgettaire afwijkingen. 
In de notitie actualisatie financieel afwijkingenbeleid en afschrijvingsbeleid worden acht soorten 
financiële afwijkingen, ofwel oorzaken van budgettaire afwijkingen, omschreven. 
De raad wordt voorafgaande aan verdere besluitvorming geïnformeerd over financiële afwijkingen 
die ontstaan als gevolg van beleidswijzigingen. De raad wordt voor het overige achteraf 
geïnformeerd via de tussenrapportages, de jaarrekening en separate documenten.  
 
In de notitie Financieel afwijkingenbeleid wordt afzonderlijk ingegaan op de informatievoorziening en 
besluitvorming over grondexploitaties. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in wel- en niet in 
exploitatie genomen gronden.  
 
Nota Bovenwijkse Voorzieningen 
De Wro geeft criteria voor kostenverhaal. In dat kader is het bij het toepassen van kostenverhaal bij 
particuliere ontwikkeling noodzaak om te kunnen beschikken over een actuele Nota Bovenwijkse 
Voorzieningen. Deze nota is vastgesteld door de gemeenteraad. In de nota gelden de criteria profijt, 
toerekenbaarheid en proportionaliteit als uitgangspunten.  
 
Nota Parameters 
Ook dient bij de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitatieberekening een actualisatie plaats te 
vinden van de parameters (inflatie kosten en opbrengsten en rente). De werkwijze voor het bepalen  
van de te hanteren parameters en de uiteindelijke te hanteren parameters bij de herzieningen wordt 
jaarlijks vastgesteld door het college, uiterlijk in de eerste maand van het betreffende kalenderjaar. 
 
Nota Grondprijzen 
Bij de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitatieberekeningen dient te kunnen worden beschikt 
over dan geldende uitgifteprijzen. De werkwijze rondom de berekening van de grondprijzen en de 
vastlegging van de bedoelde prijzen in verschillende categorieën is vastgelegd in de Nota 
Grondprijzen welke jaarlijks wordt bijgesteld en vastgesteld door het college (aan het begin van het 
kalenderjaar). 
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Bijlage 3: Instrumenten 

Om het grondbeleid uit te kunnen voeren zijn verschillende instrumenten door de gemeente in te 
zetten.  

Bestemmingsplan 

Via het bestemmingsplan kan de gemeente sturen op de inrichting van een gebied. Er worden 
ruimtelijke en kwalitatieve kaders gesteld. De gemeente kan het bestemmingsplan strategisch 
inzetten door conserverend te bestemmen. Dit kan gebruikt worden als er geen overeenstemming is 
met partijen. Daarnaast kan door middel van een globaal bestemmingsplan beter ingespeeld worden 
op organische gebiedsontwikkeling. 
Onderdeel van een bestemmingsplan is de economische uitvoerbaarheid. Indien in een 
bestemmingsplan ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt dient aangetoond te worden hoe de 
gemeentelijke kosten worden verhaald. Zie hiervoor onder het kopje “Kostenverhaal”. Indien er 
sprake is van een exploitatieplan dient deze gelijktijd met het bestemmingsplan door de raad 
vastgesteld te worden. 

Verwerving 

De gemeente heeft een aantal mogelijkheden om te verwerven, namelijk op minnelijke wijze, via het 
vestigen van een voorkeursrecht (Wet voorkeursrecht gemeenten) of via onteigening (op basis van 
de Onteigeningswet). Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven: 

 

De gemeente kan een strategische aankoopbeleid voeren om bepaalde ontwikkelingen van de grond 
te krijgen of te versnellen. Daarnaast kan de gemeente strategisch verwerven om ruilgronden te 
verwerven. Verwerving leidt tot een hoger risico, de gemeente dient, naast een dekking voor de 
investeringskosten, ook over voldoende weerstandvermogen te beschikken. 

Actief grondbeleid 

Minnelijke 
verwerving 

Inzet wet voorkeursrecht 
gemeenten 

ja nee 

Minnelijke 
verwerving 

overeenstemming 

ja 

uitvoering 

nee 

uitvoering 

onteigening 

Figuur 6: Schematische weergave mogelijkheden verwerving 
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Kostenverhaal 

Onder het kostenverhaal wordt verstaan het verhalen van grondexploitatiekosten van een ruimtelijk 
plan, zoals bijvoorbeeld de kosten van de aanleg van voorzieningen van openbaar nut, groen en 
dergelijke en plankosten. Voorbeelden van een ruimtelijk plan zijn bestemmingsplan, projectbesluit, 
wijzigingsplan of een beheersverordening. 
Kostenverhaal kan op drie manieren, namelijk via de gronduitgiften/grondexploitatie (bij actief 
grondbeleid), via een (anterieure) overeenkomst (bij facilitair grondbeleid) of via een exploitatieplan 
(bij facilitair grondbeleid). Kostenverhaal is verplicht op basis van de grondexploitatiewet (onderdeel 
van de Wet ruimtelijke ordening). Alleen de kosten die opgenomen zijn in de kostensoortenlijst13 
kunnen verhaald worden. 
 
Plankostenverhaal 
Bij de gemeente komen regelmatig (particuliere) initiatieven voor kleinschalige (her-)ontwikkeling 
binnen. Hier worden veel ambtelijke uren aan besteed. Deze nota legt vast dat de gemeente per 
initiatief vooraf een maximaal aantal uur besteedt aan plankosten, Dan wordt een 
intentieovereenkomst afgesloten waarin afspraken gemaakt worden over een vergoeding voor de 
ambtelijke kosten. Pas na het sluiten van de intentieovereenkomst zal de gemeente verder gaan met 
het initiatief. 
 
Kosten Nota Bovenwijkse Voorzieningen 
De gemeente kent een Nota Bovenwijkse Voorzieningen. Op basis van deze nota is het mogelijk om 
de kosten voor bovenwijkse voorzieningen te verhalen. In de nota zijn hiervoor de spelregels 
opgenomen. 
 
Gronduitgifte en grondprijsbeleid 
Als de gemeente de grond in eigendom heeft en actief grondbeleid voert, dan verhaalt de gemeente 
haal kosten via de gronduitgifteprijs. Voor het bepalen van de grondprijs zijn regels opgesteld in de 
Nota Grondprijzen, welke jaarlijks door het college wordt vastgesteld. De belangrijkste regel is dat de 
grondprijs marktconform dient te zijn en dat de grondprijzen bij voorkeur via de residuele 
grondwaardebepaling berekend worden. 
 
Grondexploitatie 
Een grondexploitatie is een raming van de kosten en de opbrengsten van een gebiedsontwikkeling in 
de tijd en is een instrument bij actief grondbeleid. Een grondexploitatieberekening (afgekort als grex) 
is een weergave van alle benodigde investeringen (verwerving, tijdelijke beheer, sloop, bouw- en 
woonrijp maken inclusief milieukosten, plankosten en bovenwijkse voorzieningen) en een overzicht 
van alle opbrengsten (gronduitgiften, subsidies en overige bijdragen van derden) uitgezet in de tijd. 
De factor tijd betekent de invloed van inflatie en rente. Een grex is van belang voor het beoordelen 
van de haalbaarheid, voor risicobeheersing en scenarioanalyse, voor mandateren en voor 
budgetbeheersing. De financiële uitkomsten van de grondexploitatie zijn van belang, omdat bij een 
negatief plansaldo dekking moet worden gevonden door het treffen van een voorziening. Een 
positief plansaldo komt tussentijds en bij afsluiting van het plan ten gunste van de Algemene Reserve 
Grondexploitaties. 
 
Het exploitatieresultaat wordt weergegeven in de volgende terminologie: 
Startwaarde (SW): het exploitatieresultaat zonder de invloed van de factor tijd. 
Eindwaarde (EW): het exploitatieresultaat waarbij inclusief de factor tijd alle 

investeringen en opbrengsten met inflatie en rente naar de 
einddatum van het plan worden berekend. Op dat tijdstip hebben 
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 Zie Besluit ruimtelijke ordening (Bro), afdeling 6.2 grondexploitatie 
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alle berekende bedragen hetzelfde prijspeil, waardoor saldering 
mogelijk is. 

Netto Contante Waarde (CW): vanuit de eindwaarde wordt op basis van de rentecomponent 
berekend wat het exploitatiesaldo bedraagt op het huidige 
prijspeil. De betekenis van dit getal is dat bij een negatief resultaat 
direct zichtbaar is welk bedrag moet worden gereserveerd. Bij een 
positief resultaat is zicht op een mogelijke toekomstige 
winstneming. 

 
Voor elk plan geldt het uitgangspunt, dat het zichzelf moet kunnen financieren. Dit betekent dat de 
grondopbrengsten, minimaal gelijk dienen te zijn aan de gemeentelijke kosten die met de 
ontwikkeling en realiseren samenhangen. 
In bepaalde gevallen, en die zullen steeds vaker voorkomen, zullen de grondopbrengsten 
ontoereikend zijn. De gemeenteraad kan er voor kiezen een plan te realiseren dat niet 
kostendekkend maar verliesgevend is. Dan zijn er andere redenen, die zwaarder wegen dan het 
beginsel van kostendekkendheid. De gemeenteraad zal bij een dergelijk besluit de (ontbrekende) 
opbrengsten uit andere middelen moeten financieren. Als de gemeenteraad besluit geen benodigde 
aanvullende middelen ter beschikking te stellen, kan er geen sprake zijn van een aangetoonde 
financiële economische uitvoerbaarheid. 
 
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid dat de gemeente Gorinchem uit de ontwikkeling van 
gebieden meer opbrengsten genereert dan de kosten die met de realisatie van het plan gemoeid zijn. 
Hierdoor ontstaat financieel een positief resultaat, dat tegen het einde van de looptijd van het plan 
ten goede komt aan de Algemene Reserve. Met dat vermogen kunnen weer nieuwe plannen worden 
gestart. Het verdienen van geld is geen doel op zich, maar wel noodzakelijk om uiteindelijk ook 
tekortlocaties te kunnen ontwikkelen.  
 
Voorafgaand aan de vaststelling van een grondexploitatie kan een voorbereidingskrediet beschikbaar 
gesteld worden door de raad voor de kosten met betrekking tot de voorbereiding van een eventueel 
in ontwikkeling te nemen plan. Dit krediet wordt bepaald op basis van een grofmazig 
ontwikkelingsprogramma en behelst zowel de interne als externe (onderzoeks)kosten, zoals 
verwoord in een zogenaamde projectopdracht. 
 
Exploitatieovereenkomst/Anterieure overeenkomst 
Wanneer grond in een plangebied in handen is van private partijen en er planologisch geen 
belemmeringen aanwezig zijn (het past binnen het bestemmingsplan of gemeente werkt mee aan de 
benodigde ruimtelijke ordeningsprocedure), kunnen zij tot realisatie overgaan. De kosten van 
openbare voorzieningen die worden gerealiseerd in het plangebied en van overige openbare 
voorzieningen die nodig zijn voor de realisatie van het gebied, maar buiten het plangebied zelf liggen, 
kunnen op de private bouwexploitanten worden verhaald door middel van het sluiten van een 
anterieure overeenkomst tussen de gemeente en afzonderlijke private partijen. Ook de kosten voor 
het opstellen van een bestemmingsplan of projectbesluit kunnen middels een anterieure 
overeenkomst worden verhaald.  
De gemeente zal voor het bepalen van de gemeentelijke kosten in ieder geval de plankostenscan 
hanteren. Deze scan is opgesteld door het voormalige ministerie van VROM om de hoogte van de 
planvormingskosten te kunnen bepalen.  
Bij het vastleggen van de (financiële en ruimtelijke) afspraken in een anterieure overeenkomst is men 
niet gebonden aan regels. 
 
Exploitatieplan 
Als gemeente en partijen er niet in slagen met private partijen een anterieure overeenkomst af te 
sluiten, kan de gemeenteraad gelijktijdig met het vaststellen van een bestemmingsplan, een 
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exploitatieplan vaststellen. Bij de bouwvergunningverlening ontstaat dan het vereiste de 
exploitatiebijdrage ten behoeve van het plangebied te voldoen aan de gemeente. Het sluiten van een 
anterieure overeenkomst is een vorm van faciliterend grondbeleid. 
Tevens behoort tot het exploitatieplan een exploitatieopzet, waarin de gemeente inzicht toont in de 
kosten en opbrengsten van de met de beoogde ontwikkeling verband houdende grondexploitatie. 
Voor wat betreft het opvoeren van kosten in de exploitatieopzet behorend bij het exploitatieplan is 
de gemeente gebonden aan de limitatieve kostensoortenlijst die in afdeling 6.2 van het Besluit 
ruimtelijke ordening is opgenomen. 
Zodra een exploitatieplan tegelijk is vastgesteld met het ruimtelijke besluit (bestemmingsplan of 
projectbesluit), dienen grondeigenaren bij de realisatie van het bestemmingsplan of projectbesluit 
rekening te houden met de daarin opgenomen locatie-eisen en financiële voorwaarden. 
Bouwvergunningaanvragen worden door de gemeente naast het bestemmingsplan nu ook getoetst 
aan het exploitatieplan. In geval van strijd met het exploitatieplan worden de vergunningen 
geweigerd. 
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Bijlage 4: Risicoanalyse en -management 

Inleiding 

De ontwikkeling van een gebied kent in de regel een lange looptijd die vertaald wordt in een 
grondexploitatie. In deze grondexploitatie worden aannames gedaan ten aanzien van onder andere 
de kosten, opbrengsten, afzetmogelijkheden en fasering. De fasering vindt zijn vertaling in rente en 
inflatie. Hierbij wordt voor de verschillende onderdelen een hoge mate van voorspelling gedaan wat 
een onzekerheidsfactor betekent. Om deze onzekerheid beter te kunnen beheersen wordt een 
risicoanalyse uitgevoerd. Aan de hand van deze analyse worden beheersmaatregelen opgesteld om 
het risico beter te managen. 
 
Risico is de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt vermenigvuldigd met het gevolg van die gebeurtenis 
en de kans dat een bepaald scenario waarin de eerder genoemde kans plaatsvindt voorkomt. Dit 
gevolg kan zowel positief als negatief zijn. Door het risico te vermenigvuldigen met de kans ontstaat 
het netto risico. Wordt geen rekening gehouden met de kans dat een bepaald risico zich voordoet 
wordt gesproken over het bruto risico. 
 
In artikel 16 van het Besluit Begroting en Verantwoording wordt nadrukkelijk voorgeschreven dat de 
rapportages aan de raad ook aandacht besteden aan de te verwachten resultaten van de 
grondexploitaties, de verliesvoorzieningen, winstneming en de beleidsuitgangspunten omtrent 
reserves grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondexploitaties. 
 
In schema kunnen de risico’s als volgt worden weergegeven. 
De risico’s komen voort uit de input. De “hardheid” van de te gebruiken gegevens vanuit de input is 
soms niet eenduidig vast te stellen wat de bron vormt voor het ontstaan van risico’s. De mogelijke 
beheersing van de risico’s is weergegeven in het schema onder ‘sturing” waarbij vanuit de primaire 
uitkomsten van de (globale) haalbaarheidsanalyse, alle aspecten bezien worden in dit kader. De 
output kan aanleiding zijn om de uitgangspunten opnieuw te bezien en een herberekening uit te 
voeren teneinde een exploitatieresultaat binnen aanvaardbare kaders te kunnen genereren. 
 

 

  

 Input 

Berekening 

Sturing 

Output Resultaat 

Financiën Fysieke  
omgeving 

Partijen Programma Parameters Fasering 

Grondexploitatie 
Elementen: verwerving, productie, beheer, uitgifte 

Tijdsverloop (fasering, versnelling) 

Grondopbrengsten 

Parameters 

Programma (verdichting, verdunning) 

Kosten (stelposten, versobering,  
% onvoorzien 

Figuur 7: Schematische weergave risico's 
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De analyse van de risico’s 

In de grondexploitatieberekening wordt uitgegaan van het meest reële scenario. In de berekening 
zijn de risico’s opgenomen met een kans groter dan 50%. De risico’s kleiner dan 50% worden enkel 
verwoord in de risicoanalyse. 
Tijd, geld en kwaliteit vormen de drie belangrijkste elementen waarover risico gelopen wordt binnen 
grondexploitaties.  
Er kan sprake zijn van interne (stuurbare risico’s) en externe (niet beïnvloedbare) risico’s. Bij de 
interne kan gedacht worden aan organisatorische aspecten en intern gehanteerde definities. Externe 
factoren zijn met name de marktinvloeden en rente ontwikkelingen maar ook kunnen hier de 
wijzigingen in landelijke regelgeving worden genoemd.  
 
Uit de te inventariseren risico’s kan aan de hand van een drietal criteria worden bepaald welke 
daarvan in het risicobeleid moeten worden opgenomen. Deze criteria zijn: 

 kans dat een risico zich voordoet (per risico toegelicht) waarschijnlijk, onwaarschijnlijk 

 effect van een risico op een financiële positie: groot, beperkt, verwaarloosbaar  

 moment waarop een schade zich kan voordoen 
 
Aan de hand van een gevoeligheidsanalyse worden de risico’s van rente, inflatie en fasering 
inzichtelijk gemaakt. Door de verschillende parameters in onderlinge samenhang aan te passen 
ontstaat inzicht in de gevoeligheid van het saldo. Hierdoor kunnen bandbreedtes worden bepaald 
waarbinnen het exploitatieresultaat zich beweegt. De kwalitatieve en kwantitatieve uitgangspunten 
blijven bij het uitvoeren van de gevoeligheidsanalyse buiten beschouwing. 
 
Aan de hand van de onderstaande thema’s worden de overige risico’s uniform inzichtelijk gemaakt. 
Per thema wordt een opsomming gegeven van de meest relevante en te onderzoeken aspecten die 
kunnen optreden. 

 Technisch 

 Organisatorisch 

 Ruimtelijk/planologisch 

 Juridisch/wettelijk 

 Financieel/economisch 

 Politiek/bestuurlijk/maatschappelijk 

Het managen van de risico’s 

Het risicomanagement van de grondexploitatie van een ruimtelijke ontwikkeling bestaat in 
hoofdzaak uit in de eerste plaats het onderkennen en beheersen van de risico’s en onzekerheden 
tijdens de realisatie, met als doel de kans op een succesvol verloop te vergroten. Dit wordt bereikt 
door het consequent bewaken en mogelijk bijsturen van de grondexploitatie(s). Van wezenlijk belang 
bij het voeren van risicomanagement is en blijft het bewaken van de te hanteren uitgangspunten van 
de grondexploitaties. Deze uitgangspunten bestaan uit: 
• Planomvang: wat wordt meegenomen in de berekening 
• Verwerving: omvang aan te kopen objecten; bepaling hoogte schadeloosstelling, tijdigheid 
• Ruimtelijk: ruimtegebruik conform planvorming;  
• Programma: omvang en typologie 
• Kwaliteit: materialen, wijze van uitvoering 
• Planning: planperiode, fasering kosten en opbrengsten, rente 
Met name vindt de vastlegging van de uitgangspunten plaats in de definitie fase. 
 
Bij risicomanagement wordt aangegeven welke beheersmaatregelen gehanteerd worden om de 
geanalyseerde risico’s te verkleinen. De beheersmaatregelen zijn te verdelen in 2 categorieën: 
1. Zelf dragen van het risico, door: 
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- vermijden van het risico. Dit kan bereikt worden door de mogelijke oorzaken van een risico 
volledig weg te halen. Vermijden is echter niet altijd een relevante categorie van 
maatregelen. Het kan namelijk tot gevolg hebben dat doelstellingen die met bepaalde 
activiteiten werden beoogd niet kunnen worden gerealiseerd; of 

- verminderen van het risico. Dit kan bijvoorbeeld door een tegeneffect te introduceren. 
Bijvoorbeeld bij het risico ‘wegvallen draagvlak publiek’ zorg dragen voor een goede 
communicatie naar de omwonenden of het regelen van inspraak. 
Of maatregelen treffen die de gevolgen van een risico reduceren. Meestal is dit een vorm van 
schade beperken.  

- accepteren. Het risico wordt geaccepteerd, zonder concrete vervolg acties. Deze categorie 
van beheersmaatregelen kan worden gekozen als de andere categorieën 
beheersmaatregelen niet mogelijk of te duur zijn of als de kans of het gevolg 
verwaarloosbaar klein zijn. 

2. (Deels) overdragen van het risico aan een andere partij 
Dit leidt niet direct tot het wegnemen van de oorzaken voor risico’s, maar wel tot een 
risicovermindering omdat verwacht wordt dat een andere partij in staat zal zijn het risico te 
managen of te dragen.  

 
Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven: 

 

Risicoanalyse en –management is maatwerk en per project verschillend.  
 
Samenvattend kan risicoanalyse en -management als volgt worden weergegeven: 

 

 

Uitvoeren 
risicoanalyse 

Analyseren 
risicoanalyse 

Evalueren 
beleidsmaatregelen 

Kiezen 
beleidsmaatregelen 

Uitvoeren 
beleidsmaatregelen 

Vaststellen doel 

In kaart brengen risico’s 

Vaststellen belangrijke risico’s 

In kaart brengen beheersmaatregelen 

Figuur 9: Schematische samenvatting risicoanalyse en risicomanagement 

Figuur 8: Schematische weergave risicomanagement 


