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1. Inleiding 

1.1  Doel en werkwijze 

 

Doel van ons onderzoek is in het kaart brengen van grondbeleid en de uitvoering daarvan. Daarbij 

geldt als hoger doel dat wij de raad informatie willen verschaffen ten behoeve van zijn 

kaderstellende en controlerende rol. Wij doen dit met als invalshoek dat grondbeleid voor veel 

raadsleden het karakter heeft van een “black box “. Dit beeld is bevestigd in gesprekken die wij met 

raadsleden voerden en is volgens diverse Rekenkameronderzoeken ook het landelijk beeld.  

 

1.2  Hoe kijken we ? 

 

Wij hebben ons onderzoek stapsgewijs uitgevoerd. In 2008 deden wij de eerste inventarisatie1. We 

bekeken de informatie in de begroting en de jaarstukken en voerden enkele gesprekken over de 

wijze waarop het grondbeleid intern is georganiseerd. In 2009 hebben wij het grondbeleid in kaart 

gebracht en enkele projecten onderzocht. In dat jaar voerde we ook gespreken met raadsleden. We 

hebben ons onderzoek in 2009 onderbroken, omdat wij prioriteit gaven aan het onderzoek op 

verzoek van de raad naar het declaratiegedrag van het bestuur. In 2010 hebben wij het onderzoek 

voortgezet.  

Het belangrijkste doel van ons onderzoek is het inzicht geven in het beleidsterrein als geheel. Op 

enkele onderdelen hebben wij meer in de diepte gekeken. Dit deden wij voor het fonds Bovenwijkse 

voorzieningen en voor grondaankopen. In totaal hebben wij de dossiers van vijf exploitaties 

doorgenomen. Twee daarvan bekeken we uitgebreid, de overige op hoofdlijnen. Daarnaast hebben 

wij ons specifiek verdiept in de informatievoorziening over grondexploitaties aan raad.  

Wij hanteren in ons onderzoek als algemeen normenkader de normen van goed bestuur. Deze 

normen zijn rechtstreeks afgeleid van de normen voor het financieel beleid en beheer van de 

Gemeentewet en het Besluit begroten en verantwoorden (BBV)2. Ze  omvatten:  

 Transparantie: relevante informatie is voor belanghebbenden toegankelijk en 

begrotingen en jaarverslagen zijn deugdelijk;  

                                                           
1
 Hiermee werd ingegaan op een aantal vragen die de raad aan de rekenkamercommissie voorlegde in zijn 

vergadering van 28 juni 2007. De raad wilde vooral inzicht in de financiële kant van de grondexploitatie. De 

opzet van ons onderzoek is breder. Voor goed inzicht in de financiële kant, is inzicht in het grondbeleid in 

relatie tot het ruimtelijk beleid een randvoorwaarde. Daarom hebben we ons onderzoek breed opgezet.  

2
 Titel IV van de  Gemeentewet. 
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 Democratische verantwoording: er wordt publieke verantwoording afgelegd over de 

rechtmatigheid van de inning, het beheer en de besteding van publieke middelen, over 

de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het beleid en de behartiging van publieke 

taken, over de integriteit van de organisatie en over het “in control” zijn; 

 Effectiviteit en efficiency: het beleid is zorgvuldig voorbereid, uitvoerbaar en 

handhaafbaar, de uitvoering van beleid is doelmatig en doeltreffend; 

 Vraaggerichtheid: beleid wordt gebaseerd op vragen vanuit de samenleving en sluit aan 

op behoefte en problemen. Publieke organisaties vertonen lerend vermogen.  

Een van de belangrijke uitgangspunten van werken volgens de normen van goed bestuur is dat er 

consequent in de vorm van een leercyclus wordt gewerkt. Die bestaat uit de volgende stappen: 

sturen (doelen bepalen), uitvoeren ( doen), toezien (beoordelen of het goed gaat) en 

verantwoorden3. Voor elk van deze onderdelen gelden weer nader uitgewerkte normen.  

In bijlage 1 geven wij meer informatie over de wijze waarop wij de norm “goed bestuur” hanteren. 

Naast deze algemene norm gelden specifieke normen die zijn afgeleid van het grondbeleid en de 

doelen daarvan. Deze komen hierna aan de orde.  

Gezien de omvang en de complexiteit van het onderwerp moeten we ons beperken. We richten ons 

vooral op effectiviteit (doeltreffendheid), transparantie en publieke verantwoording en in die 

samenhang op de informatievoorziening aan de raad. Wat betreft de efficiency (doelmatigheid) 

hebben we met name gekeken naar de interne organisatie. Wat betreft rechtmatigheid hebben we 

globaal de kwaliteit van procedures en interne controles beoordeeld.  

 

1.3  Opzet van onze rapportage 

 

We volgen in onze rapportage de leercyclus van het model van goed bestuur: sturen, uitvoeren, 

toezien en verantwoorden. Per hoofdstuk geven we aan wat we hebben onderzocht. In cursieven 

formuleren wij op een aantal plaatsen kanttekeningen of conclusies. Van elk van de fasen van de 

leercyclus formuleren wij aan het eind van het desbetreffende hoofdstuk een totaalbeeld. Wij sluiten 

af met conclusies en aanbevelingen.  

 

 

                                                           
3
 Het belang van het werken volgens een leercyclus is onderstreept in de memorie van toelichting bij de 

Dualiseringswet (wet tot wijziging van de Gemeentewet). Tweede Kamer, stuk 27751, nr. , 5.4, versterking 

financiële functie  
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2. Hoe wordt gestuurd ?  

2.1  Inleiding 

 

In dit hoofdstuk gaan we in op: 

 De doelen van het grondbeleid: wat is grondbeleid precies en wat beogen de wetgever en de 

gemeente ermee ?  

 De instrumenten: welke specifieke middelen kan de gemeente inzetten om zijn doelen te 

bereiken ?  

 Regelgeving: wat zijn de belangrijkste wettelijke regels, welke regels heeft de raad gesteld ?  

 Rollen : wie heeft welke verantwoordelijkheid en wat is precies de rol van de raad ? 

 De programmabegroting: hoe wordt de raad door middel van de begroting in staat gesteld 

om zijn kaderstellende rol in te vullen ?  

Om het grondbeleid te kunnen begrijpen, is kennis nodig van de Wet op de ruimtelijke ordening 

(Wro, 2008) en van de Nota Grondbeleid (2007). De essentie van deze basisdocumenten zullen wij 

hierna beschrijven. We beginnen met aan te geven wat grondbeleid feitelijk inhoudt. 

  

2.2  Doelen 

 

Wat houdt grondbeleid feitelijk in ?  

Grondbeleid heeft als doel het leveren van bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen. Dit betreft 

wonen, werken, recreëren, groen, water etc. . Het begrip ruimtelijke ontwikkeling is in de wet , de 

Wet ruimtelijke ontwikkeling (Wro), niet exact afgebakend. Wel staat in de toelichting op de wet, dat 

het te doen is om een goede ruimtelijke ontwikkeling, dat wil zeggen een ontwikkeling die streeft 

naar een duurzame ruimtelijke kwaliteit in een dynamische samenleving4.  

De gemeente kan voor actief grondbeleid kiezen of voor faciliterend grondbeleid, dan wel voor een 

tussenvorm van deze uitvoeringsvormen. Bij actief grondbeleid koopt de gemeente zelf gronden,  

ontwikkelt ze deze gronden (dit betreft bouw- of woonrijp maken, soms bebouwen) en verkoopt ze 

deze weer geheel of gedeeltelijk. Ze kan dit zelfstandig doen of in samenwerking met andere 

partijen. De openbare ruimte behoudt ze in de regel zelf.  

                                                           
4
 Tweede Kamer, stuk 28916, nr. 3, pagina 9.  
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Bij faciliterend grondbeleid laat de gemeente de verwerving en de exploitatie van grond over aan 

marktpartijen. Ze volstaat met het creëren van de randvoorwaarden waaronder de uitvoering door 

de marktpartijen mogelijk is. Tot deze randvoorwaarden behoort de toepassing van ruimtelijke 

regelgeving. De kosten die de gemeente daarvoor maakt kan ze verhalen op de marktpartijen. Bij 

grondbeleid behoort ook het verhalen van kosten voor de aanleg van openbare voorzieningen. Daar 

gelden wettelijke regels voor.  

Voor de uitvoering van het grondbeleid kan de gemeente privaatrechtelijke overeenkomsten 

afsluiten. Daarnaast is er een aantal publiekrechtelijke instrumenten beschikbaar om de uitvoering 

van grondbeleid mogelijk te maken. Dit betreft het kostenverhaal en de verwerving van gronden. De 

regels over het kosten verhaal zijn opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening. Voor 

grondverwerving gelden de Wet voorkeursrecht gemeenten, die de gemeenten onder bepaalde 

condities een recht geeft van eerste koop, en de Onteigeningswet, die gedwongen verkoop met het 

oog op het algemeen belang mogelijk maakt. 

Nieuwe wetgeving grondexploitatie in 2008 

In 2008 zijn nieuwe wettelijke bepalingen over de grondexploitatie gaan gelden. De voorbereiding 

daarvan heeft een aantal jaren in beslag genomen. Deze nieuwe regels zijn opgenomen in de 

herziene Wet op de ruimtelijke ordening (Wro, voordien WRO), die op dezelfde datum in werking zijn 

getreden als de nieuwe bepalingen over de grondexploitatie (voordien opgenomen in de 

Grondexploitatiewet).  

 Volgens de toelichting beoogt het wetsvoorstel over de grondexploitatie ( ingediend in 2005) een 

meer op de eisen van “vandaag” toegesneden publiekrechtelijk instrumentarium voor kostenverhaal, 

verevening en locatie-eisen.  Verevenen betreft het verrekenen van tekorten met overschotten 

binnen een exploitatie of verrekening tussen exploitaties. Locatie- eisen zijn de eisen de gemeente 

kan stellen aan het bouwrijp maken van gronden en het inrichten van de openbare ruimte. 

In de nieuw regelgeving blijft het bestaande “privaatrechtelijk spoor” voorop staan. Dit betreft 

samenwerkingovereenkomsten, die worden afgesloten vóór de vaststelling van een planologische 

maatregel op basis van de wet. Daarom wordt van anterieure overeenkomsten gesproken. De 

planologische maatregel is exploitatieplan gaan heten.  

 Het privaatrechtelijk kader wordt in de nieuwe wet wordt iets verruimd, aldus de toelichting. In de 

overeenkomst kunnen nu ook afspraken worden gemaakt over financiële bijdragen aan ruimtelijke 

ontwikkelingen buiten de locatie waarop deze betrekking heeft, bijvoorbeeld op het gebied van 

groen, recreatie of landschapsontwikkeling. Dit was eerder niet mogelijk. Achterliggend doel hiervan 

is een integrale ruimtelijke ontwikkeling. De afspraken moeten wel betrekking hebben op concrete 

gebiedsontwikkeling en passen binnen een structuurvisie (artikel 6.24.2 Wro). Op de betekenis van 

de structuurvisie komen we hierna terug.  

De regels over de anterieure overeenkomst geven de gemeente veel ruimte , maar zij zal altijd 

moeten voldoen aan de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de algemene beginselen van 



8 

 

behoorlijk bestuur. Dit laatste betekent dat ze betrokken belangen zorgvuldig moet afwegen en haar 

bevoegdheid niet mag gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze is toegekend5.  

Het hiervoor genoemde exploitatieplan is in feite een aangeklede exploitatieopzet, die dwingend van 

karakter is. Omwille van de duidelijkheid is in de Wro voor een nieuwe naam gekozen. De inhoud van 

het exploitatieplan, waarin de gemeente zowel de inrichting van het gebied regelt als het 

kostenverhaal , is in de wet limitatief omschreven (artikel 6.13 Wro). Het dient als stok achter de 

deur. De positie van de gemeente wordt hierdoor versterkt.  

De verwachting van de wetgever is tevens , dat van de publiekrechtelijke bevoegdheden die de 

gemeente heeft, een “schaduwwerking” uit zal gaan in de richting van anterieure overeenkomsten. 

Bedoeld wordt dat verwachtingen over de mogelijkheden en beperkingen van een planologische 

maatregel van invloed zijn op de onderhandelingen in het kader van anterieure overeenkomsten.  

In een exploitatieplan mogen alleen kosten worden opgenomen van werken, werkzaamheden en 

maatregelen, waarvan het exploitatiegebied profijt heeft en welke aan het plan toerekenbaar zijn. 

Deze kosten worden naar evenredigheid in het plan opgenomen (artikel 6.13.6 Wro). De beginselen 

profijt, toerekenbaarheid en evenredigheid gelden niet voor anterieure overeenkomsten.  

Tussen de privaatrechtelijke en de publiekrechtelijke uitvoeringsvorm wordt door de wetgever een 

wisselwerking verwacht. Afwijkingen ertussen zal de gemeente moeten kunnen motiveren, waarbij 

de inhoud van de structuurvisie een belangrijk toetsingskader is. Hoe dan ook zullen in de anterieure 

overeenkomsten verdergaande afspraken mogelijk blijven dan op basis van publiek recht6.  

Een bijkomend doel van de nieuwe wetgeving over grondexploitatie is het vergroten van 

transparantie. In de memorie van toelichting van de Wro (2005) wordt opgemerkt dat een 

gemeentelijk beleidskader voor grondbeleid veelal ontbreekt en dat veel afhangt van 

onderhandelingsprocessen die zich buiten het zicht van de gemeenteraad en derden afspelen. Het 

bestaande beleid (2005) wordt daarom als niet transparant bestempeld, wat onwenselijk wordt 

gevonden. De publiekrechtelijke regels over het exploitatieplan en de regels over de structuurvisie 

vergroten de transparantie. Daarnaast is in de wet de verplichting opgenomen om de anterieure 

overeenkomsten openbaar te maken (artikel 6.24.3 Wro) en verplicht het Besluit ruimtelijke 

ordening het college om binnen twee weken na afsluiting van de overeenkomst een zakelijke 

beschrijving van de inhoud ervan ter inzage te leggen. In dat besluit is tevens voorgeschreven dat de 

structuurvisie, evenals andere documenten, zoals bestemmingsplannen, langs elektronische weg aan 

de burger ter beschikking worden gesteld.   

Samengevat zijn de doelen van nieuwe wetgeving over grondexploitaties: 

 Verbeteringen in het kostenverhaal ; 

 Versterking van de positie van de gemeente; 

                                                           
5
 Handreiking Grondexploitatiewet, uitgave van Ministerie van VROM e.a., pagina 38 en 46. 

6
 Tweede Kamer, stuk 30218, nr.3, pagina 16. Handreiking Grondexploitatiewet, pagina’s  38 en 153. 
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 Het verkrijgen van een integrale ruimtelijke ontwikkeling 

  Meer transparantie van het gemeentelijk grondbeleid 

We onderstrepen dat we hier slechts de hoofdlijnen beschrijven van een omvangrijke en complexe 

regelgeving.  

Zoals eerder aangegeven is tegelijk met de nieuwe bepalingen over de grondexploitatie een 

herziening van de Wro in werking getreden. Bestaande planfiguren (zoals streekplannen en 

structuurplannend) zijn daarmee vervangen door structuurvisies en er is een aantal wijzigingen 

aangebracht in de regels inzake bestemmingsplannen.  Structuurvisies worden bij uitstek gezien als 

het instrument om ruimtelijke samenhang tot stand te brengen. Met het geheel aan wijzigingen als 

gevolg van de Wro is de samenhang tussen het ruimtelijke ordeningsbeleid en het grondbeleid 

versterkt. 

De inhoud van een structuurvisie is in de Wro bewust in zeer algemene termen omschreven. Er is 

slechts aangegeven dat het moet gaan om een goede ruimtelijke ontwikkeling voor het gehele 

grondgebied en dat de visie de hoofdlijnen van voorgenomen ontwikkelingen en de hoofdzaken van 

het door de gemeente te voeren beleid bevat. Tevens bepaalt de wet dat ingegaan moet worden op 

de wijze waarop de raad zich voorstelt de voorgenomen ontwikkelingen te doen verwezenlijken 

(artikel 2.1.1 Wro). De wet opent ook de mogelijkheid om voor aspecten van het gemeentelijk 

ruimtelijk beleid ( zoals water, landschap, recreatie etc. ) een structuurvisie vast te stellen. Een 

belangrijke bepaling is dat het toekennen van een financiële bijdrage voor een ruimtelijke 

ontwikkeling uit een rode ontwikkeling ( bouwen) alleen is toegestaan, als die ruimtelijke 

ontwikkeling in een structuurvisie is opgenomen. Uit de context van de wet blijkt dat het de 

bedoeling is dat de gemeente voor alle financiële bijdragen die zij voor ontwikkelingen vraagt een 

motivatie en een financiële onderbouwing geeft. Dit is ook van belang ter voorkoming van een 

vordering wegens onverschuldigde betaling door betrokken partijen7. Tenslotte verdient vermelding 

dat een structuurvisie ook de basis vormt voor het vestigen van voorkeursrecht via de Wet 

voorkeursrecht gemeente.  

De gemeentelijk structuurvisie 

Op het moment van het in werking treden van de Grondexploitatiewet (juli 2008) gold voor 

Lingewaard de StructuurvisiePlus van 2004. Omdat in deze visie destijds niet werd aangegeven hoe 

de raad zich voorstelt de voorgenomen ontwikkelingen te doen verwezenlijken (artikel 2.1.1 Wro), 

voldeed deze visie vanaf dat moment niet meer aan de vereisten van de wet. In de structuurvisie die 

op dit moment in voorbereiding is, wordt vermeld dat de visie van 2004 vooral als doel had de 

identiteit van Lingewaard als nieuwe gemeente helder te krijgen. Er was nog nauwelijks sprake van 

ruimtelijke ambities. De visie van 2004 is in de tussentijd niet aangepast. 

Dat de structuurvisie niet meer bij de tijd is en vanaf medio 2008 niet aan de voorschriften van de 

wet voldoet heeft betekenis voor bovenplanse verevening (verevening van kosten tussen diverse 

locaties) en voor wat wel en niet kan worden afgesproken in anterieure overeenkomsten. 

                                                           
7
 Handreiking Grondexploitatiewet , pagina 48 en 153 
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Bovenplanse verevening kan alleen in een exploitatieplan worden opgenomen als deze via een fonds 

loopt en de bestedingen uit het fonds geregeld zijn in de structuurvisie8. In anterieure 

overeenkomsten kunnen alleen afspraken over het storten van bijdragen uit grondexploitaties ten 

behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen worden gemaakt, als daarvoor in het structuurplan een basis 

is gelegd. De ruimtelijke ontwikkelingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op  recreatie, 

natuur en landschap. Als daarover niets is opgenomen in de structuurvisie zijn bijdragen voor dit 

soort ontwikkeling via deze weg niet toegestaan.  

Wij vinden het een gemiste kans dat over dit thema destijds geen fundamentele discussie heeft 

plaatsgevonden in de raad. Ook gezien de lange voorbereidingstijd van wet, was daar naar onze 

mening ruim de gelegenheid voor9. Wij zijn van mening dat het uitblijven van een herziene 

structuurvisie tot gevolg heeft gehad dat de mogelijkheden van de nieuwe wetgeving tot nu niet ten 

volle zijn benut. En als vanaf medio 2008 wel bijdragen voor ruimtelijke ontwikkelingen in 

grondexploitaties zijn opgenomen staan deze met de nieuwe wetgeving op gespannen voet. De 

geschetste gang van zaken is des te opvallender omdat al in de raadsvergadering van 19 mei 2005 bij 

motie aan het College het verzoek is gedaan om de invoering van een verevenings- en/of 

ontwikkelingsbijdrage in de Nota Grondbeleid op te nemen10.  

De nota Grondbeleid 2007 

Het grondbeleid van Lingewaard is opgenomen in de nota grondbeleid 2007, die in september van 

dat jaar door de raad is vastgesteld. Daarvoor vormden een aantal afzonderlijke regelingen en 

notities de basis van het beleid. Dit betrof onder meer de grondprijzen, de exploitaties, de 

bovenwijkse voorzieningen en planschadevergoeding. 

In de nota Grondbeleid 2007 staat dat dit beleid een sturingsmiddel en instrument is, dat “kan “ 

worden ingezet bij de realisering van het gemeentelijk beleid zoals opgenomen in de vastgestelde 

StructuurvisiePlus, de vast te stellen Economische beleidsvisie, de vast te stellen Nota wonen en het 

vastgestelde Landschapsontwikkelingsplan. Dit betekent dat door middel van grondbeleid een 

bijdrage kan worden geleverd aan het bereiken van de doelen op het gebied van groen, water, 

wonen, werken en recreëren. Daarnaast is een doel (extra) gemeentelijke baten te verkrijgen.  

De gekozen invalshoek houdt in dat een “gereedschapkist” wordt beschreven, die kan worden 

gebruikt bij de realisering van gemeentelijke doelen11. Er wordt niet beschreven is wat de 

inhoudelijke bijdrage zal zijn van het grondbeleid aan deze doelen. Ook over de hoogte van de te de 

verwachte baten van het grondbeleid doet de nota geen uitspraken.  

                                                           
8
 Artikel 6.13 lid 7 Wro. 

9
 De tekst van de nieuwe Wro is in 2006 in het staatsblad verschenen (Staatsblad 566, 2006 ) en trad medio 

2008 in werking. De wijziging van de bepalingen over de grondexploitatie, die van de nieuwe Wro deel uit 

maken verschenen in 2007 in het staatsblad (Staatsblad 271, 2007) 

10
 Van deze motie wordt melding gemaakt in de Nota grondbeleid 2007, pagina 29. 

11
 Nota Grondbeleid 2007, pagina 5 
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Wat de relatie tussen grondbeleid en de inhoudelijke doelen kán zijn wordt in de nota Grondbeleid 

overigens goed uitgelegd. Er worden duidelijke voorbeelden gegeven van mogelijke bijdragen aan 

doelen op d volgende beleidsterreinen:  

 volkshuisvesting: de gemeente kan in kwantitatieve en kwalitatieve zin invloed uitoefenen op 

woningbouwprogramma’s . Tevens heeft zij invloed op de kwaliteit van de leefomgeving; 

 economisch beleid: door uitgifte van grond kunnen dwingende randvoorwaarden worden 

opgelegd die van invloed zijn op de werkgelegenheid; 

 milieu beleid: er kunnen milieudoelen worden gerealiseerd zoals bodemsanering, 

milieuzonering, mobiliteitsaspecten, duurzaam bouwen en leefbaarheid; 

 ruimtelijk beleid: het realiseren van ruimtelijk beleid, dat van belang is voor een evenwichtige 

opbouw van het dorp in relatie tot de diverse kernen. 

De opgesomde doelen staan vermeld onder het kopje actief grondbeleid. Deze vorm van uitvoering 

levert volgens de nota Grondbeleid de meeste mogelijkheden op om sturend op te treden en te 

maken kosten door te berekenen. Een nadeel van actief grondbeleid is dat de gemeente daarbij risico 

loopt, bijvoorbeeld renterisico’s als verkoop van gronden uitblijft. Bij faciliterend grondbeleid loopt 

de gemeente naar wordt vermeld geen risico’s , maar heeft zij ook minder mogelijkheden om invloed 

uit te oefenen. Er is voor gekozen om per locatie te kiezen welke uitvoeringsvorm het meest 

aangewezen is en daarbij de volgende criteria te hanteren: 

 de grondpositie die zijn inneemt (in welke mate is zij in bezit van grond?); 

 de gewenste zeggenschap of invloed (deze wordt bepaald door haar doelen en door doelen 

en ambities); 

 de risico’s die worden gelopen (afzet risico, kostenrisico en financieringsrisico) 

 de gewenste verhouding tussen kosten, opbrengsten en eventuele verevening ; 

 de benodigde kennis en ervaring binnen de gemeente ; 

 de slagkracht van de uitvoeringsorganisatie12.  

In het kader van de vaststelling van de nota Grondbeleid heeft de raad een motie aangenomen 

waarin het college wordt verzocht om naast een faciliteren grondbeleid, waar mogelijk ook een actief 

grondbeleid te voeren, teneinde niet altijd afhankelijk te zijn van projectontwikkelaars. Daaraan werd 

gekoppeld het verzoek tot een actievere opstelling op het gebied van strategische grondverwerving 

voor de woningbouw. Het college werd verzocht de verwerving in voorkomende gevallen voor te 

leggen aan een in te stellen raadscommissie13 . De motie was gericht op het realiseren van 

volkshuisvestingsdoelen.  

                                                           
12

 Nota Grondbeleid, pagina 11-20 

13
 Motie van 19 september 2007, nr. 60/2007 
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In de gesprekken die wij voerden is bevestigd, dat het uitdrukkelijk de bedoeling was in de nota 

Grondbeleid uitsluitende de instrumenten te behandelen . Het was niet de bedoeling vooraf over een 

langere periode aan te geven welke inhoudelijke beleidsdoelen met behulp van deze instrumenten 

zouden moeten worden gerealiseerd. Ons beeld is dat de relatie tussen het grondbeleid en de 

structuurvisie vooral in de hoofden van een aantal beleidsmedewerkers zit en niet over een langere 

periode op schrift is gesteld.  

Over de uitvoering van grondbeleid is regelmatig overleg. Als zich gelegenheden voordoen om door 

middel van grondbeleid aan de realisatie van doelen groen, water, wonen, werken en recreëren een 

bijdrage te leveren, wordt dit besproken en volgt zo nodig actie. Over de feitelijke realisatie van deze 

doelen wordt verslag gedaan via de budgetcyclus .   

Omdat bij de huidige werkwijze niet expliciet is gemaakt wat de verwachte bijdrage van het 

grondbeleid aan de gewenste ruimtelijke ontwikkeling behoort te zijn, is achteraf moeilijk om aan te 

geven of dit beleid wel of niet geslaagd is14. Hetzelfde geldt voor de financiële kant van de 

grondexploitatie. Er kan slechts worden vastgesteld of de doelen van de verschillende individuele 

projecten gerealiseerd zijn en of deze achteraf gezien verlies of winst opleveren. Er kan daarom in 

onze ogen niet goed verantwoording worden afgelegd en dat heeft naar onze mening  consequenties 

voor de kwaliteit van de aansturing. Ook zijn er volgens ons bij deze werkwijze onvoldoende prikkels 

tot evalueren en leren. Om die reden vinden wij een meer expliciete formulering van de doelen van 

het grondbeleid belangrijk. De gevolgde werkwijze hoeft overigens op zich niet tot slechte uitkomsten 

te leiden. Tenslotte wijzen wij erop dat in de gekozen werkwijze naar onze mening onvoldoende 

tegemoet wordt gekomen aan de wens van de wetgever om het grondbeleid transparant te maken15.  

In de nog te schrijven exploitatieparagraaf bij de nieuwe structuurvisie zal in kaart moeten worden 

gebracht op welke wijze de raad zich voorstelt de voorgenomen ontwikkelingen te doen 

verwezenlijken. Dit houdt in dat concreet wordt gemaakt welke projecten en werkwijzen worden 

voorzien en welke middelen daarvoor worden ingezet. Het komt naar onze mening de duidelijkheid 

van het beleid ten goede als daar met een nieuwe nota Grondbeleid op wordt aangesloten. Dit kan 

bijvoorbeeld door expliciet vast te leggen wat met bovenplanse verevening wordt beoogd en voor 

welke ruimtelijke ontwikkelingen middelen uit exploitaties worden ingezet. Ook de financiële kant 

van de exploitaties kan naar onze mening in deze samenhang transparanter worden gemaakt.  

In de gesprekken die wij voerden is ons meegedeeld dat er na de totstandkoming van de 

structuurvisie aan een nieuwe nota Grondexploitatie zal worden gewerkt. De verwachting is dat deze 

op zijn vroegst eind 2011 gereed zijn.  

                                                           
14

 Zie pagina 11, waar aan de nota Grondbeleid ontleende mogelijke relaties tussen grondbeleid en 

gemeentelijke doelen zijn opgenomen. 

15 In dit verband wijzen we ook op de toelichting bij het BBV, artikel 16, over de paragraaf grondbeleid: “ De 

paragraaf grondbeleid geeft de visie op het grondbeleid in relatie tot de wijze waarop wordt getracht de 
doelstellingen, zoals opgenomen in het programmaplan, te realiseren. Transparantie van grondbeleid voor 
provinciale staten respectievelijk de raad is om twee redenen van belang. In de eerste plaats vanwege het 
financiële belang en de risico’s en in de tweede plaats vanwege de relatie met de doelstellingen zoals 
aangegeven in de programma’s. Immers via grondbeleid kan een nadere invulling aan het uitvoeren van 
bepaalde beleidsvoornemens worden gegeven”. 
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2.3  Instrumenten 

 

De uitvoeringsvormen actief en faciliterend  grondbeleid kunnen op zich zelf als instrumenten van 

grondbeleid worden beschouwd. De keuze tussen deze instrumenten is hiervoor aan de orde 

geweest. Nadat een van de uitvoeringsvormen is gekozen beschikt de gemeente over diverse 

instrumenten om het grondbeleid verder gestalte te geven.  

Dit betreft: 

 verwerving en beheer van gronden; 

 kostenverhaal; 

 uitgifte beleid. 

Deze instrumenten worden in de nota Grondbeleid beschreven, waarna “beleidaanbevelingen” 

worden gedaan. Hoewel dat nergens zo is omschreven, nemen wij aan dat hiermee bedoeld is een 

voorkeursrichting aan de geven, die niet bindend is.  

Naar onze mening is het beter om van regels of richtlijnen te spreken. Dan is helder dat iets moet en 

dat afwijken mag, mits dat wordt uitgelegd. Het werken met aanbevelingen staat naar onze mening 

op gespannen voet met het streven van de wetgever om het grondbeleid transparant te maken.  

Wat betreft grondverwerving wordt een voorkeur uitgesproken voor minnelijke verwerving. Tevens 

wordt de wenselijkheid uitgesproken voor het per plangebied opstellen van een 

grondverwervingplan. Ook wordt aanbevolen om strategisch gelegen gronden en/of opstallen tegen 

getaxeerde marktwaarde te verwerven. De gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor jaarlijks in de 

begroting een bedrag ter beschikking te stellen. Vooraleer tot aankoop wordt overgegaan wordt een 

haalbaarheidsonderzoek gedaan, waarin de inzetbaarheid van de grond wordt afgezet tegen de 

risico’s .  Ten aanzien van onteigening en het vestigen van voorkeursrecht is de beleidslijn dat 

terughoudend wordt geopereerd. Dit past bij de voorkeur voor minnelijke werving.  

In de aanbevelingen over kostenverhaal wordt de voorkeur uitgesproken om de kosten te verhalen 

via gronduitgifte omdat dan 100% van de kosten kan worden verhaald. Dit kan echter alleen als de 

gemeente de grond geheel of grotendeels in eigendom heeft, hetgeen in de praktijk, naar wordt 

vermeld, nog maar weinig voorkomt. Indien er bij faciliterend grondbeleid geen grond verkocht kan 

worden, dient door middel van exploitatieovereenkomsten invulling aan het kostenverhaal gegeven 

te worden. Het instrumentarium van de nieuwe wetgeving wordt in deze samenhang kort 

samengevat, maar hoe ermee moet worden omgegaan wordt nog niet aangegeven. Gesteld wordt 

dat zodra de Grondexploitatiewet van kracht is, besluitvorming zal kunnen plaatsvinden over het al 

dan niet invoeren van een verevenings- en of ontwikkelingsbijdrage. De hier bedoelde besluitvorming 

is echter tot nu toe uitgebleven.  

Bij uitgifte van grond kan de gemeente kiezen uit diverse instrumenten, zoals verkoop, erfpacht of 

huur. Vooral vanwege het voordeel van de directe ontvangst van de gehele economische waarde 
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wordt ervoor gekozen om verkoop als primair instrument te gebruiken en erfpacht slechts in 

uitzonderingssituaties toe te passen.  

Er zijn verschillende mogelijkheden om de verkoopprijs van grond te bepalen. In de nota Grondbeleid 

wordt aanbevolen voor de koopsector per locatie de methode te bepalen, waarbij een voorkeur uit 

gaat naar de zogenaamde residuele methode. De prijs wordt bij deze methode bepaald aan de hand 

van het verschil tussen de verwachte verkoopprijs van de woningen en de bouwkosten. Voor de 

huursector wordt uitgegaan van een gereduceerde prijs in de vorm van een vast bedrag per woning. 

De zogenaamde onrendabele top die daardoor ontstaat (het gedeelte van de kosten dat niet uit 

verkoopprijzen wordt terugverdiend) komt in deze opzet voor rekening van de woningcorporaties. 

De grondprijs voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties wordt bij voorkeur per locatie vastgesteld.  

Tenslotte merken wij op dat wij de beschrijving die de nota Grondbeleid geeft van de instrumenten 

duidelijk vinden en de gemaakte keuzes goed onderbouwd. 

 

2.4  Regelgeving 

 

De belangrijkste regels over grondbeleid zijn vast gelegd in de Wro en het besluit Wro. Deze zijn 

hiervoor al in hoofdlijnen beschreven, evenals de richtlijnen van de nota Grondbeleid. Hierna gaan 

we nog nader in op enkele financiële regels over grondbeleid en op de exploitatieverordening van de 

raad.  

Financiële regels  

Het besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is een algemene maatregel van bestuur, die 

uitvoeringsregels bevat over het budgetrecht van de gemeenteraad Dit laatste is vastgelegd in de 

Gemeentewet. De bedoeling van het BBV is de raad sterk te maken in zijn budgetrecht. Het BVV 

bepaalt dat er in de begroting een paragraaf grondbeleid wordt opgenomen, waarin tenminste de 

het volgende aan de orde komt ( artikel 16): 

 een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de 

programma’s die zijn opgenomen in de begroting ; 

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

 een actuele prognose van de te verwachten resultaten van alle exploitaties; 

 een onderbouwing van de geraamde winstneming; 

 de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van 

de grondzaken.  

Informatie op deze punten moet de raad volgens het BBV in staat stellen om met betrekking tot 

grondbeleid zijn kaderstellende en controlerende rol goed in te vullen. Daar is een aparte paragraaf 

voor nodig omdat grondbeleid in diverse programma’s van de begroting terugkomt en vanwege de 



15 

 

samenhang tussen de uitkomsten van de grondexploitatie en de financiële positie van de gemeente. 

Om vergelijkbare redenen zijn aparte paragrafen nodig voor onderwerpen zoals bedrijfsvoering, 

weerstandsvermogen en verbonden partijen.  

De jaarstukken bevatten dezelfde informatie als de begroting. Daarnaast hoort bij de jaarstukken een 

balans, die activa (bezittingen) en de passiva ( de financiering daarvan) in beeld brengt. Op de balans 

worden de in exploitatie genomen gronden afzonderlijk opgenomen als “voorraden”. Het zelfde 

geldt voor nog niet in exploitatie genomen gronden( artikel 38 BBV). Het BBV bevat verder regels 

voor reserves en voorzieningen, die ook voor het grondbeleid van toepassing zijn. Belangrijk is de 

regel dat bij een verliesverwachting direct een voorziening moet worden getroffen. Dat betekent dat 

een bedrag wordt afgezonderd om het verwachte verlies zo nodig te kunnen opvangen.  

De financiële verordening van de gemeenteraad bevat regels die een nadere concretisering zijn van 

de Gemeentewet en het BBV. Over het grondbeleid bepaalde de financiële verordening tot 2007 dat 

in de paragraaf grondbeleid ook wordt ingegaan op de uitvoering van de nota Grondbeleid, met 

name op de belangrijkste financiële ontwikkelingen en de relaties van het grondbeleid met de 

begrotingsprogramma’s. Deze bepaling is komen te vervallen met een herziening van de verordening 

in 200716 

De exploitatieverordening  

In de exploitatieverordening van 2002 (regeling ex artikel 42 WRO) zijn regels opgenomen over de 

voorwaarden waaronder de gemeente medewerking verleent aan het in exploitatie brengen van 

gronden door particuliere exploitanten. Deze regels gaan over het verhaal van kosten van 

voorzieningen van openbaar nut op de exploitant en over de inhoud van door de gemeente en de 

exploitant af te sluiten exploitatieovereenkomst. Essentieel daarbij zijn de bepalingen over het 

kostenverhaal. De exploitatieverordening is van toepassing op alle exploitatiebijdragen van vóór de 

totstandkoming van de Wro (medio 2008). Daarna zijn de nieuwe regels van deze wet en van het 

Besluit ruimtelijke ordening gaan gelden. Deze bevatten uitgebreide bepalingen over het 

kostenverhaal, zodat een exploitatieverordening niet meer verplicht is gesteld.  

Een bepaling uit de exploitatieverordening waar we hier nader op in willen gaat betreft 

voorzieningen van openbaar nut buiten het exploitatiegebied. De kosten daarvan mogen volgens de 

verordening slechts op de exploitant worden verhaald, voor zover binnen het exploitatiegebied 

liggende onroerende zaken direct of indirect erdoor zijn gebaat17. Als dit niet het geval is wordt 

gesproken van ongeoorloofde baatafroming. Hierin klinken de beginselen door van profijt, 

toerekenbaarheid en proportionaliteit, die hiervoor (onder 2.2) zijn aangehaald bij de behandeling 

van de nieuwe Wro.  

Op vallend is dat het College eind 2002, twee maanden na de vaststelling van de 

exploitatieverordening, de “Beleidslijn bovenwijkse voorzieningen/ gedeeltelijke vergoeding 

ambtelijke kosten” vaststelde, die erop neer kwam dat in alle gevallen een vast bedrag per woning in 

                                                           
16 Gemeenteraad, besluitnummer 24/2007 

 
17

 Exploitatieverordening van 31 oktober 2002, besluit nr. 123,2002 
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een fonds Bovenwijkse voorzieningen zou worden gestort, zonder dat iets was vastgelegd over de 

bestemmingen van dat fonds18. Deze werkwijze met betrekking tot de stortingen was strijdig met de 

voorschriften van de exploitatieverordening. In een notitie aan het College van 21 juli 2005 is op deze 

strijdigheid gewezen en werd voorgesteld een Nota Bovenwijkse voorzieningen op te stellen en aan de 

raad voor te leggen, waarmee de strijdigheid met de exploitatie zou kunnen worden opgeheven. In 

die nota zou dan de relatie tussen het kostenverhaal en de baten voor de exploitatiegebieden 

uiteengezet moeten worden. Ten tijde van de vaststelling van de nota Grondbeleid (2007) was de 

Nota bovenwijkse voorzieningen er nog niet. De strijdigheid van de werkwijze met betrekking tot de 

stortingen met de exploitatieverordening bleef derhalve bestaan.  

Na de invoering van de Wro (2008) ontstond en nieuwe situatie. Vanaf dat moment kunnen op basis 

van anterieure overeenkomsten bijdragen uit exploitaties ten behoeve van in een fonds Bovenwijkse 

worden overeengekomen,  zonder dat daarbij op basis van de wet specifieke criteria gelden. Uit 

wetshistorie  kan echter worden afgeleid dat deze bijdragen moeten worden gemotiveerd en dat de 

gemeente er transparant over moet zijn19.  

Samengevat betekent de gevolgde werkwijze dat de stortingen in het Fonds Bovenwijkse 

Voorzieningen vanaf 2002 ( en waarschijnlijk ook daarvoor al) tot in 2008 strijdig zijn geweest met  

wettelijke regels. Sindsdien hebben ze naar onze mening op gespannen voet gestaan met de 

bedoelingen van de wetgever. Ook wordt geen recht gedaan aan de rolverdeling tussen de raad en 

het College, zoals die is vastgelegd in de nota grondbeleid. Deze rolverdeling komt hierna aan de orde 

 

2.5  Rollen 

 

In de nota Grondbeleid wordt vooral ingegaan op de kaderstellende rol van de raad20. De toetsende 

rol wordt kort aangestipt. De vaststelling van de nota betekent dat een aantal kaders is gaan gelden 

en dat de raad als rol heeft te toetsen of het college zich daaraan houdt. Om dit te kunnen 

waarmaken heeft de raad informatie nodig, die geleverd moet worden door het college.  

In het licht van de nieuwe regelgeving, waarin transparantie een belangrijke plaast inneemt,  zou het 

naar onze mening in de rede hebben gelegen dat in de nota Grondbeleid ook zou zijn vastgelegd 

welke informatie het college aan de raad verschaft. Dit is niet gebeurd.  

                                                           
18

 Hiermee werd de werkwijze van de voormalige gemeente Huissen vastgelegd, die op dat moment al werd 

gevolg.  

19
 In de Handreiking Grondexploitatiewet (pagina 45) is aangegeven: ook al gelden de criteria profijt, 

toerekenbaarheid  en proportionaliteit niet in de anterieure fase, het ligt wel voor de hand deze criteria toe te 

passen. Zie ook paragraaf 2.2 , onder nieuwe wetgeving grondexploitatie 2008 

20
 De nota is tot stand gekomen nadat de raad in de programmabegroting 2005 in de vorm van een “ambitie 

uitdrukkelijk om vroeg. 
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In de nota Grondbeleid zijn de hoofdlijnen aangeven van de rolverdeling tussen de raad, het college 

en de ambtelijke organisatie bij de uitvoering van het grondbeleid21. De rol van de raad omvat onder 

meer: 

 nota grondbeleid vaststellen; 

 vaststellen van grondexploitatieberekeningen. Dit gebeurt per project aan het begin van elke 

exploitatie en jaarlijks in het kader van de jaarstukken. Voor wijzigingen in de exploitaties 

worden geen afzonderlijke begrotingswijzigingen opgesteld. Dit is vastgelegd in de regeling 

begrotingswijzigingen22. 

 beschikbaar stellen van kredieten voor strategische verwervingen.  

 beslissen over onteigening en vestigen voorkeursrecht; 

 vaststellen aanbestedingsbeleid en beschikbaar stellen van uitvoeringskrediet;  

 vaststellen van de algemene uitgifte voorwaarden voor gronden; 

 vaststellen van de systematiek voor het bepalen van grondprijzen; 

 vaststellen van exploitatieverordening; 

 nota fonds Bovenwijkse Voorzieningen vaststellen; 

 beslissen over oprichting van of deelname in privaatrechtelijke rechtspersonen; 

 beslissen over beroep op algemene reserve grondexploitatie. 

Het aangaan van overeenkomsten is een verantwoordelijkheid van het College. Dit volgt uit de 

Gemeentewet, die het college bevoegdheid geeft tot privaatrechtelijke rechtshandelingen te 

besluiten23. Indien gebruik van deze bevoegdheden ingrijpende gevolgen kan hebben voor de 

gemeente, geeft het College de raad vooraf ter zake inlichtingen. Het College neemt pas een besluit 

nadat de raad zijn wensen en bedenkingen kenbaar heeft gemaakt. Ten aanzien van strategische 

grondaankopen heeft de raad besloten zijn bevoegdheid tot het maken van wensen en bedenkingen 

te mandateren aan een commissie uit de raad24.  

 

                                                           
21

 Nota Grondbeleid, bijlage 1.  

22
 De regeling Begrotingswijzigingen is vastgesteld door de raad (maart 2007)en is gebaseerd op de financiële 

verordening. 

23
 Artikel 160 gemeentewet 

24
 Besluit 80/2008 van 13 november 2008. 
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2.6  De programmabegroting 

 

In de nota Grondbeleid is aangegeven dat het grondbeleid ondersteunt bij de uitvoering van 

begrotingsprogramma’s. Daaraan wordt toegevoegd dat onder de programma’s doelen zij 

opgenomen waarover verantwoording wordt afgelegd.  

 De opzet van de begroting (2011) is als volgt: 

 In de programma’s Economie en Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen worden onder de kop 

“wat gaan we daarvoor doen” korte beschrijvingen gegeven van lopende projecten , waarbij 

wordt vermeld welke activiteiten in het begrotingsjaar zullen plaatsvinden. Deze projecten 

betreffen grotendeels grondexploitaties, maar worden niet als zodanig gekenmerkt. In het 

programma Economie worden stelselmatig tabellen met prestaties opgenomen. Voor 

bedrijventerreinen bevatten deze aantallen uit geefbare en uitgegeven grond. Dergelijke 

tabellen ontbreken onder  Ontwikkeling en Wonen voor woningbouw, waar overigens wel 

cijfers over woningen in de teksten zijn verwerkt. 

 In het programma Economie worden “onder wat willen we bereiken” voor de sectoren 

tuinbouw en agrobusiness aantallen hectares bedrijventerrein genoemd, evenals aantallen 

arbeidsplaatsen en aantallen gevestigde of uitgebreide bedrijven. Onder het programma 

Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen worden onder “wat willen we bereiken” het halen van de 

woningbouwplanning en de tevredenheid van de burger over zijn omgeving als kengetal 

gehanteerd.  

 In de paragraaf grondbeleid wordt voor beleidsinhoudelijk informatie verwezen naar een 

aantal beleidsnota’s en naar de nota Grondbeleid . Verder wordt meegedeeld dat voor drie 

bedrijventerreinen actief grondbeleid wordt gevoerd en voor alle woningbouwprojecten 

faciliterend beleid. 

 In de paragraaf grondbeleid wordt kort ingegaan op de financiële kant van de 

grondexploitatie. Naast informatie over een af te sluiten project wordt de stand van de 

algemene reserve vermeld en wordt een overzicht gegeven van voorzieningen voor 

verliesgevende projecten. Over de strekking van deze informatie worden echter geen 

mededelingen gedaan. 

 In de paragraaf grondbeleid wordt vermeld dat de instrumenten van het grondbeleid worden 

ingezet ten behoeve van de programma’s 2, 3, 5 en 8 (respectievelijk Verkeer Vervoer en 

Waterstaat, Economie, Sport en Cultuur, Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen). Slechts één 

concrete mededeling wordt gedaan over een bijdrage aan beoogde doelen: er zijn meer 

woningen gepland dan nodig is om de doelstelling (voorzien in de lokale behoefte) te 

realiseren. In de aanhef van de paragraaf staat dat ook voorzieningen worden gerealiseerd, 

die niet door particuliere partijen worden ontwikkeld, waarbij gedacht kan worden aan 

wonen, werken, verkeer en vervoer, natuur en recreatie. 
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 In de toelichting reserves en voorzieningen (financiële begroting, 7.7) wordt bij de algemene 

reserve grondexploitaties alleen uitgelegd hoe in theorie met deze reserve wordt omgegaan. 

Een inhoudelijke toelichting op de hoogte en de verwachte ontwikkelingen van de reserve 

wordt niet gegeven. 

De inhoudelijke toelichtingen op de programma’s vinden wij goed leesbaar. Over de te leveren 

hectares bedrijventerreinen en in mindere mate de aantallen woningen zijn de programma’s duidelijk, 

hoewel de relatie met de grondexploitatie niet wordt genoemd. In andere programma’s is geen 

relatie tussen de grondexploitatie en de programmadoelen terug te vinden. In de paragraaf 

grondbeleid wordt nauwelijks meer gezegd dan dat er een relatie is. Al met al wordt het verband 

tussen het grondbeleid en de programmadoelen in de begroting volgens ons niet transparant 

gemaakt .  

De toelichting op de financiële kant van de exploitaties in de paragraaf grondbeleid vinden wij zeer 

summier. Van de algemene reserve wordt slechts de stand per 31 -12 -2011 vermeld. Over de 

verwachte ontwikkelingen in de jaren daarna wordt niets gezegd, terwijl de woningmarkt en de stand 

van de economie daar toch alle reden toe geven.  

De volgens het BBV verplichte informatie ( zie hiervoor paragraaf 2.4) wordt naar onze mening 

slechts zeer ten dele gegeven. De relatie tussen het grondbeleid en de programmadoelen kan naar 

onze mening inzichtelijk worden gemaakt door per programma de belangrijkste beoogde 

inhoudelijke bijdragen van het grondbeleid aan de programmadoelen aan te geven. In het jaarverslag 

kan dan op de realisatie worden ingegaan.  

De informatie over de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert zou naar onze mening 

betrekking  moeten hebben op de gehele nota Grondbeleid en niet slechts op het voeren van actief of 

faciliterend grondbeleid. Ook de verwerving en het beheer van gronden, het kostenverhaal en het 

uitgiftebeleid zouden aan de orde moeten komen. Daarnaast zou in onze ogen ingegaan moeten op 

de verwachte ontwikkelingen in de eindwaarde de van de complexen. Kernvraag bij dit alles is naar 

onze mening, hoe in de praktijk met de “beleidsaanbevelingen” van de nota wordt omgegaan en 

welke argumenten daarbij gelden. Anders gezegd: hoe kan de raad op basis van informatie in de 

begroting inhoud kan geven aan zijn sturende en controlerende rol ten aanzien het grondbeleid ?  

Wij hebben nagevraagd op welke wijze op dit moment het grondbeleid wordt ingezet voor het 

realiseren van voorzieningen op het gebied van recreatie en natuur. Daarbij wezen we op enkele 

externe nota’s over dit onderwerp. Naar werd meegedeeld heeft dit onderwerp de aandacht. Om het 

grondbeleid op de beoogde wijze in te kunnen zetten is concretisering van de structuurvisie nodig in 

de nog te schrijven uitvoeringsparagraaf. Zie hiervoor ook onze opmerkingen in paragraaf 2.2. 

De overige punten behoeven geen verdere toelichting.  

Alles bijeen genomen vinden wij dat de raad in de begroting onvoldoende handvatten krijgt om te 

kunnen sturen op het gebied van grondbeleid, terwijl dat sturen op grond van het BBV en de 

financiële verordening, maar ook gezien het belang van het onderwerp en de kaderstellende rol van 

de raad toch uitdrukkelijk de bedoeling is.  
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Wij willen tenslotte nog de aandacht vestigen op een aanbeveling in de Handreiking Grondexploitatie 

om aan de structuurvisie een voortschrijdend uitvoeringsprogramma te koppelen en beide 

documenten jaarlijks te actualiseren, in samenhang met de begrotingscyclus25. Een dergelijke aanpak 

draagt naar onze mening bij aan de transparantie, waarborgt de actualiteit van de 

afwegingsinformatie en vergroot de betrokkenheid van de raad. 

 

2.7  Totaalbeeld over sturen 

 

In 2008 is een herziening in werking getreden van de wetgeving op het gebied van de ruimtelijke 

ordening. Wat betreft grondexploitatie was het doel daarvan: 

 Verbeteringen in het kostenverhaal; 

 Versterking van de positie van de gemeente; 

 Het verkrijgen van een integrale ruimtelijke ontwikkeling 

 Meer transparantie van het gemeentelijk grondbeleid.  
 
In  anterieure overeenkomsten kan de gemeente bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen afspreken, 

maar daar moet dan wel een basis voor zijn gelegd in een structuurvisie. Verder blijkt uit de context 

van de wet dat de gemeente voor alle financiële bijdragen die zij voor ontwikkelingen vraagt een 

motivatie en een financiële onderbouwing moet kunnen geven. 

De structuurvisie van de gemeente Lingewaard (2004) voldoet vanaf 2008 niet meer aan de 

voorschriften van de Wro, omdat in deze visie destijds niet werd aangegeven hoe de raad zich 

voorstelt de erin voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen te verwezenlijken. Omdat de visie niet aan 

de wettelijke voorschriften voldoet is het niet mogelijk om in exploitatieplannen bovenplanse 

verevening op te nemen en om in anterieure overeenkomsten bijdragen aan ruimtelijke 

ontwikkelingen te af te spreken. Wij vinden het een gemiste kans dat destijds over deze thematiek 

geen fundamentele discussie heeft plaatsgevonden in de raad. De mogelijkheden van de nieuwe 

wetgeving zijn in onze ogen daardoor tot nu toe niet ten volle benut. Dit is opmerkelijk omdat de 

raad in 2005 al een motie aannam om in de invoering van een verevenings- en /of 

ontwikkelingsbijdrage in de nota Grondbeleid op te nemen.  

De beschrijving van de instrumenten van het grondbeleid die de nota grondbeleid geeft vinden wij 

duidelijk en de keuze met betrekking tot deze instrumenten vinden wij goed onderbouwd. Ook wordt  

de mogelijke relatie tussen het grondbeleid en het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelen goed 

uitgelegd. De gewenste relatie tussen het grondbeleid en de gemeentelijke beleidsdoelen  is echter 

niet uitgewerkt. Deze zit in onze ogen vooral in de hoofden van een aantal beleidsmedewerkers. Dat 

niet expliciet is gemaakt wat de bijdrage van het grondbeleid aan de realisatie van gemeentelijke 

doelen behoort te zijn, maakt het moeilijk  achteraf vast te stellen in hoeverre het grondbeleid 

geslaagd is. Het zelfde geldt voor de financiële kant van het grondbeleid.  Hiermee wordt naar onze 
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mening onvoldoende tegemoet gekomen aan de wens van de wetgever om het grondbeleid 

transparant te maken.  

Met betrekking tot stortingen in het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen is  vanaf 2002 tot in 2008 een 

werkwijze gevolgd, die strijdig was met wettelijke regels. Sindsdien staat de gevolgde werkwijze naar 

onze mening op gespannen voet met de bedoelingen van de wetgever. Ook wordt geen recht gedaan 

aan de vastgestelde rolverdeling, die inhoudt dat het bepalen van de regels met betrekking tot het 

Fonds tot het domein van de raad behoort.  

In de nota Grondbeleid is niet vastgelegd hoe de raad over het Grondbeleid en de uitvoering daarvan 

geïnformeerd wordt. In het licht van de nieuwe regelgeving, waarin transparante een belangrijke 

plaats inneemt,  zou dit naar onze mening wel in de rede hebben gelegen.  

De inhoudelijke toelichtingen die de programmabegroting geeft in termen van prestaties en effecten 

vinden wij goed leesbaar, maar het verband tussen het grondbeleid en de programmadoelen wordt 

volgens ons niet transparant gemaakt. De informatie die de raad in de paragraaf grondbeleid krijgt 

over de uitvoering van  het grondbeleid zou naar onze mening betrekking  moeten hebben op de 

gehele nota Grondbeleid en niet slechts op het voeren van actief of faciliterend grondbeleid. 

Alles bijeen genomen vinden wij dat de raad in de begroting onvoldoende handvatten krijgt om te 

kunnen sturen op het gebied van grondbeleid.  
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3. Hoe wordt de uitvoering beheerst 
 

3.1  Inleiding 

 

In dit hoofdstuk gaan we in op: 

 interne regels en procedures: zijn deze toereikend om een goede uitvoering van het 

grondbeleid te waarborgen? 

 de aankoop van gronden: welke grondtransactie zijn er en verlopen deze conform gemaakte 

afspraken en geldende regels ?  

 het Fonds bovenwijkse voorzieningen: wat zijn de feitelijke stortingen en onttrekkingen, hoe 

verhouden deze zicht tot geldende afspraken en regels?  

 uitvoering projecten: hoe verloopt de uitvoering van concrete projecten, voldoet de 

uitvoering aan de vereisten van goed projectmanagement?  

 

3.2  Interne regels en procedures 

 

Voor de uitvoering van grondexploitaties is in 2003 een standaard projectgericht werken vastgesteld. 

Daarbij is inbegrepen een checklist van onderwerpen en aspecten die bij de start van een project aan 

de orde dienen te komen. De standaard was bedoeld als een eerste aanzet. Vervolgens zouden op 

termijn voor de verschillende stappen in het projecten de gewenste eigenschappen worden 

omschreven van de opeenvolgende projectdocumenten. De stappen zijn: startfase, onderzoek, 

definitie, ontwerp, voorbereiding , realisatie en afronding. 

In 2005 volgde een notitie waarin de taken en de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever, 

projectleider en projectmedewerker werden gespecificeerd. Daarbij werd ook de gewenste houding 

beschreven van deze sleutelfiguren. Het opdrachtgeverschap werd bij de directie gelegd. De diverse 

rollen zijn duidelijk uitgewerkt.  

In de notitie van 2005 werd ook aangegeven dat de praktijk weerbarstig was gebleken. “Negatieve 

aspecten t.a.v. voortgang, onvolledige informatie bij het nemen van besluiten” hadden aangetoond 

dat het van groot belang is consequenter de vastgelegde procesgang in de genoemde stappen te 

doorlopen. Tot dat consequenter vastleggen behoort in ieder geval, dat elke fase wordt begonnen en 

afgesloten met een projectdocument.  
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Het voornemen om de gewenste eigenschappen van projectdocumenten vast te leggen is nog maar 

ten dele gerealiseerd. Er gelden wel standaardformulieren, bijvoorbeeld voor de afronding van een 

project, maar daar zijn nog geen expliciete kwaliteitseisen aan gekoppeld. Ze geven slechts aan welke 

onderwerpen aan de orde moeten komen.  

Behalve voor het projectgericht werken in zijn algemeenheid, zijn er specifieke 

procedurebeschrijvingen nodig voor projecten op het terrein van grondbeleid. Op volgens ons 

belangrijke onderdelen ontbreken die nog. Wij geven hier enkele voorbeelden waarbij dit het geval 

is. Met een aantal vragen geven we aan waarop de procedures gericht kunnen zijn. Wij streven 

daarbij niet naar volledigheid:  

 grondaankopen: wie is waar verantwoordelijk voor? Wat houdt de haalbaarheidsanalyse in 

die aan een aankoop vooraf dient te gaan, wat wordt daarvan vastgelegd, wie beslist 

waarover, hoe wordt de raad ingeschakeld ? 

 voorbereiding: hoe worden de budgetten voor voorbereiding van grondexploitaties bepaald 

en wie beslist daarover? 

 actualisatie: wat houdt een actualisatie van een exploitatie precies in, wie speelt waarbij 

welke rol, wat wordt vastgelegd, hoe en aan wie wordt over de bevindingen 

gecommuniceerd ?  

 risicoanalyse: wat houdt risico analyse precies in, hoe worden risico’s vastgelegd, welke 

standaarden voor risicomanagement worden gehanteerd ?  

 evaluatie: welke specifieke vragen worden er in een evaluatie gesteld met betrekking tot de 

doelen van het project, hoe wordt de kwaliteit van het projectgericht werken beoordeeld, 

hoe wordt verzekerd dat van evaluaties wordt geleerd ?  

Vastlegging in de vorm van formele  procedures aan de hand van vragen zoals hierboven 

geformuleerd, levert duidelijkheid en transparantie op en komt ten goede aan de kwaliteit van de 

uitvoering en het lerend vermogen van de organisatie. Ook maakt het de organisatie minder 

afhankelijk van wat in de hoofden van een beperkt aantal medewerkers zit.   

Wat betreft de verantwoording voorbereidingskosten vragen wij de aandacht voor de feitelijke 

werkwijze op dit moment. Nadat de exploitaties zijn vastgesteld en na goedkeuring door het college 

worden de voorbereidingskosten ten laste van de desbetreffende projecten gebracht . Tot dan 

worden ze op functionele posten van de desbetreffende programma’s van de begroting 

verantwoord. Gezien het budgetrecht van de raad en de belangen die met grondexploitaties zijn 

gemoeid, vragen wij ons af of het niet de voorkeur verdient dat het College voorbereidingskredieten 

aanvraagt bij de raad.  

Onze conclusie ten aanzien van het thema regels en procedures is dat de meest basale zaken goed 

zijn vastgelegd, maar dat het gezien de grote belangen die er spelen en de risico’s die worden gelopen 

wenselijk is een aantal procedures verder uit te werken in de vorm van formele procesbeschrijvingen. 
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3.3  Aankoop gronden 

 

In de nota Grondbeleid is als “aanbeveling” geformuleerd dat strategisch gelegen gronden tegen 

getaxeerde waarde worden aangekocht en dat vooraleer tot aankoop wordt overgegaan een 

haalbaarheidsonderzoek wordt ingesteld. In deze haalbaarheidsanalyse wordt de inzetbaarheid van 

de grond afgezet tegen de kosten en de risico’s. Verder is in de nota Grondbeleid aangegeven de 

wenselijkheid van een jaarlijks door de raad te bepalen budget voor strategische aankopen. Zoals 

hiervoor vermeld, heeft de raad in 2008 besloten dat een raadscommissie in voorkomende gevallen 

zijn wensen en bedenkingen over voorgenomen grondaankopen aan het College kenbaar maakt.   

Zoals eveneens al is aangegeven, zijn voor grondaankopen geen procedures beschreven. Om een 

beeld te krijgen van de feitelijke gang van zaken hebben we daarover enkele gesprekken gevoerd. 

Tevens vroegen wij een overzicht op van alle grondaankopen over de afgelopen drie jaren. Van 

enkele specifieke aankopen vroegen wij de dossiers op. Hierbij is het volgende gebleken. 

In 2008, 2009 en 2010 is in de programmabegroting een bedrag van € 2.500.000 opgenomen in het 

“Uitvoeringsplan”. Dit is een bijlage waarin een overzicht is opgenomen van investeringen en 

prioriteiten26. Als dekking is daarbij aangegeven “subsidies en overige budgetten”. In de toelichting is 

te lezen dat het uitgangspunt is dat de kosten gedekt kunnen worden uit grondexploitaties en dat 

rentelasten gedekt kunnen worden uit (pacht-) inkomsten. In de begroting 2011 is geen bedrag voor 

strategische grondaankopen opgenomen.  

 

Er is een register van gronden, maar een overzicht van grondaankopen over de afgelopen vier jaren 

kon niet worden verstekt, omdat een aan de financiële administratie gekoppelde grondadministratie 

nog niet functioneert. De accountant heeft in zijn managementrapportage over 2008 het inrichten 

van een dergelijke administratie geadviseerd. Er is inmiddels wel een systeem aangeschaft.  

 

Wij ontvingen een rapportage uit het financiële systeem waaruit grondaankopen kunnen worden 

geselecteerd. Dit overzicht levert echter slechts beperkte informatie op.  

 

Ons dossieronderzoek wees uit dat aan de aankopen van gronden voor het project Muijland ( totaal 

bedrag afgerond € 2,5 miljoen) geen haalbaarheidsanalyse voorafging. Ook taxatierapporten troffen 

wij niet aan.  

 

3.4  Fonds Bovenwijkse voorzieningen 

 

Door de afdeling Financiën wordt een meerjarenraming van het Fonds bovenwijkse voorzieningen 

gemaakt, waarin verwachte stortingen en onttrekkingen zijn opgenomen. De programmabegroting 

vermeldde tot en met 2010 onder “Toelichting reserves en voorzieningen” voor het begrotingsjaar 

wel specifiek de stortingen, terwijl de onttrekkingen verdisconteerd waren in totaalbedragen voor in 
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 Zie bijvoorbeeld begroting 2010, pagina  
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te zetten reserves. De programmabegroting tot en met die van 2010 vermeldde tevens voor de drie 

jaar na het desbetreffende begrotingsjaar het saldo van stortingen en onttrekkingen. In de 

programmabegroting 2010 kwam dit bedrag op € 2.133.000 uit (saldo stortingen)27. In de begroting 

2011 wordt in de toelichting volstaan met het vermelden van de stand van het fonds per 1 januari 

2010 ( €2.771.500 0), waarbij wordt opgemerkt dat de mutaties in het fonds sterk afhankelijk zijn van 

het tempo van realisering van woningbouwprojecten28.  

Uit de Jaarstukken blijkt de stand van het fonds aan het begin en aan het eind van het begrotingsjaar. 

In de toelichting bij de jaarrekening wordt wel aangegeven dat voor een bepaald project een 

onttrekking heeft plaats gevonden, maar daar wordt geen bedrag bij genoemd29. De omvang van de 

stortingen en onttrekkingen blijkt niet uit de jaarrekening.  

Het beheer van het fonds ligt bij de afdeling Financiën. De stortingen vinden plaats in het kader van 

de actualisering van de grondexploitaties, na afloop van elke jaar. In overleg met de betrokken 

wethouder en na overleg met de planeconoom worden besluiten genomen over bestedingen ten 

laste van het fonds. Dit gebeurt per voorgenomen besteding. Er is niet een meerjarenplan, waarin 

beredeneerd is aangegeven welke bovenwijkse voorzieningen beoogd worden en voor welke 

bestedingen deze zijn bedoeld. De gedachte is dat de raad door in te stemmen met de begroting 

tevens zijn goedkeuring geeft aan de dekking van investeringen uit reserves, zoals die is opgenomen 

in het Uitvoeringsplan en daarmee ook aan de onttrekkingen uit het fonds, die in deze dekking is 

verdisconteerd30.  

Wij hebben bij de afdeling financiën een overzicht opgevraagd van de stortingen in het fonds en van 

de onttrekkingen. Bij de onttrekkingen hebben wij de onderbouwingen gevraagd. De 

onderbouwingen bleken niet expliciet vastgelegd te zijn. In het volgende overzicht geven we de 

omvang van de onttrekkingen aan.  
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 Programmabegroting 2010, pagina 253. 
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 Programmabegroting 2011, pagina 198. 

29
 Zie bijvoorbeeld de jaarrekening 2009, waarin op pagina 100 melding wordt gemaakt van een onttrekking 

voor de rotonde Karstraat/ Nijverheidstraat 

30
 De onttrekking uit het fonds maakt deel uit van het totaal onder de kolom “dekking door middel van 

reserves”, zie bijvoorbeeld programbegroting 2011, pagina 188 e.v. 
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Onttrekkingen aan het fonds Bovenwijkse voorzieningen in de jaren 2006-2010 

jaar bedrag toelichting 

2006  € 4.057.154 Vrijwil geheel herinrichting centrum Bemmel en 

rotonde Herckenrathweg / Loostraat 

2007 € 1.045.500 Rotonde Herckenrathweg / Loostraat 

2008 - geen onttrekkingen 

2009 € 387.200 Rotonde Karstraat /Nijverheidstraat 

2010 301.300 Nieland reconstructie 2e fase 

totaal  € 5.791.154  

 

De informatie die wij over het fonds opvroegen bevestigt wat ons in gesprekken desgevraagd werd 

meegedeeld, namelijk dat er geen expliciete relatie bestaat tussen de onttrekkingen en individuele 

grondexploitaties. Ook een globale vergelijking van de stortingen en onttrekkingen wijst dit uit.  

Onze conclusie is dat het verloop van het fonds zich aan de waarneming van de raad onttrekt. Over 

de regels hebben wij in hoofdstuk 1 al een aantal opmerkingen gemaakt. Op deze plaats voegen wij 

daaraan toe dat de feitelijke bestedingen uit het fonds voor ons moeilijk controleerbaar zijn, omdat 

er geen planning en geen argumentatie voorhanden is31. Hoe dan ook is de conclusie dat de wijze 

waarop met het fonds wordt omgegaan op gespannen voet staat met de geldende afspraken en 

regelgeving en daarnaast niet transparant is. De raad heeft tot nu toe noch via regelgeving, noch op 

ander wijze invloed gehad op de bestedingen via het fonds, terwijl dat volgens de nota Grondbeleid 

wel uitdrukkelijk de bedoeling was32.  

 

3.5  Uitvoering projecten 

 

Om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de uitvoering hebben wij twee projecten diepgaand 

onderzocht:  

 aan het begin van ons onderzoek onderzochten we het project de Strang (Gendt). Dit project 

betreft de bouw van 28 woningen, waarbij de gemeente voor faciliterend grondbedrijf koos, 
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 In verband met de tijd die dit zou vergen hebben wij geen nader onderzoek gedaan naar de stortingen in het 

fonds.  

32
 Nota grondbeleid pagina 45. 
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in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst. Het was ten tijde van ons onderzoek 

afgerond en er was een evaluatierapport voorhanden, zodat wij dit project vanaf het begin 

tot aan het eind konden beoordelen; 

 in de laatste fase van ons onderzoek onderzochten wij Agropark II (Huissen).Dit project 

betreft de aanleg van een bedrijventerrein van 12,4 hectares , waarbij de gemeente voor 

actief grondbeleid koos. Het is nog niet afgerond.  

Bij goed projectmanagement hoort dat vooral veel energie wordt gestoken in de voorbereidingsfase. 

In deze fase is het belangrijk dat heldere en goed onderbouwde doelen worden geformuleerd en dat 

het project duidelijk wordt afgebakend. Tevens moeten voldoende garanties worden gecreëerd voor 

een goede uitvoering, zodat er tijdens de uitvoering zo weinig mogelijk verrassingen optreden. Aan 

deze eisen wordt naar onze mening goed voldaan. Verder verdient vermelding dat de dossiers op 

orde zijn, zodat het verloop van de projecten aan de hand van beschikbare documenten goed te 

volgen is. Globale analyse van een aantal andere dossiers bevestigt dit beeld33. Op het terrein van 

risico- beheersing valt nog winst te behalen, door uitgaan van een standaard voor risico- 

inventarisatie en door aan deze inventarisatie expliciet risicomanagement te koppelen. Bij risico – 

management worden aan risico’s acties verbonden, die periodiek op resultaat worden beoordeeld. 

Ook worden inventarisaties periodiek beoordeeld en zo nodig geactualiseerd.  

De uitvoering van de projecten die wij bekeken voldeed aan de normen die wij daarvoor hanteerden. 

Vragen die wij na aanleiding van ons onderzoek hadden werden door de projectleider en de 

planeconoom afdoende beantwoord. Onze normen hebben wij bijgevoegd als bijlage 2.  

Naar aanleiding van ons dossieronderzoek brengen wij nog het volgende naar voren. 

Bovenwijkse voorzieningen  
 
Bijdragen voor bovenwijkse voorzieningen zijn in een aantal gevallen niet als zodanig in rekening 

gebracht maar verdisconteerd in prijzen van verkochte gronden. Deze werkwijze is destijds door een 

externe deskundige aan het college geadviseerd en werd als een juridische oplossing gezien34. Dit 

maakt de uitvoering naar onze mening nog minder transparant.  Wij verwijzen in dit verband naar 

onze opmerkingen over bovenwijkse voorzieningen in paragraaf 2.4, onder “de 

exploitatieverordening”. 

Agropark II 

Wij hebben vastgesteld dat de verkoop van percelen van dit project moeizaam verloopt. In 2008 is 

het terrein bouwrijp gemaakt. Ten tijde van de afronding van ons onderzoek waren van de 12,4 te 

verkopen hectares 2,2 hectares verkocht. Uit de stukken die wij inzagen blijkt het volgende:  

 de eerst exploitatie opzet van het project dateert van 2003. In 2004 is per brief bij aantal 

bedrijven belangstelling gepeild. Deze bleek toen aanwezig te zijn.  
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 Wij onderzochten naast de twee genoemde de projecten Lidwina, Johannahoeve en Nije Hof. 

34
 Notitie aan het college van B. en W. van 2 juni 2005.   
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 in 2006 heeft de raad de exploitatieovereenkomst goedgekeurd. Er werd een doorlooptijd 

geraamd van 5 jaar. De opzet was in het najaar 2006 met het bouwrijp maken te beginnen en 

in het najaar 2007 met verkoop. 

 het college besloot in 2006 dat specifieke acquisitie nodig was35. In een interne notitie van 

2006 wordt melding gemaakt van achterblijvende vraag. In deze notitie is ook vermeld dat er 

geen scherp beeld bestaat van de relevante markt. Er werden diverse maatregelen 

geadviseerd, waaronder het inschakelen van een extern bureau voor de acquisitie; 

 in het bouwrijp maken kwam vertraging als gevolg van archeologische vondsten en vondsten 

van explosieven. Het terrein was eind 2008 bouwrijp. Vanaf toen is voor de acquisitie een 

extern bureau ingeschakeld. Met bureau was, naar ons werd meegedeeld, regelmatig 

terugkoppeling en er zijn jaarlijks evaluatiegesprekken gevoerd. Met ingang van 2011 is de 

opdracht aan het externe bureau stopgezet, met als argumentatie dat er te weinig sprake 

was van toegevoegde waarde; 

 eind 2010 zijn voorstellen gedaan om de omschrijving van het begrip “Agrobusiness” te 

verruimen, zodat het terrein voor meer bedrijven toegankelijk kan worden.  

In het jaarverslag 2009 is meegedeeld dat de termijn waarbinnen alle percelen verkocht dienen 

te zijn met drie jaar is verlengd. Rekening houdend met deze verlenging resteert een 

winstverwachting van € 2,1 miljoen36.  

 

3.6  Totaalbeeld van beheersing uitvoering 

 

Onze conclusie ten aanzien van het thema regels en procedures is dat de meest basale zaken goed 

zijn vastgelegd, maar dat het gezien de grote belangen die er spelen en de risico’s die worden 

gelopen wenselijk is een aantal procedures verder uit te werken in de vorm van formele 

procesbeschrijvingen. Dit betreft grondaankopen, voorbereiding van projecten, actualisatie van 

lopende exploitaties, risicoanalyse en evaluatie van voltooide projecten. 

Met betrekking tot grondaankopen hebben wij vastgesteld dat een aan  het financieel systeem te 

koppelen administratie van grondtransacties  nog niet functioneert. Verder is ons gebleken dat aan 

de aankopen van gronden voor het project Mijuland (totaalbedrag afgerond €2,5 miljoen) geen 

haalbaarheidsanalyse voorafging.  

De stortingen en onttrekkingen met betrekking tot het Fonds Bovenwijkse voorzieningen zijn in de 

programmabegroting en verantwoording niet zichtbaar voor de raad. Voor ons zijn ze moeilijk 

controleerbaar omdat er geen planning van  de stortingen beschikbaar is en de argumenten voor de 

onttrekkingen niet zijn vastgelegd. De raad heeft tot nu toe noch via regelgeving, noch op ander 

                                                           
35

 Besluit van B. en W. van 31 augustus 2006. 

36
 Jaarverslag 2009 , pagina 205. 
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wijze invloed gehad op de bestedingen via het fonds, terwijl dat volgens de nota Grondbeleid wel 

uitdrukkelijk de bedoeling was. 

Conform de vereisten van goed projectmanagement wordt veel energie gestoken in de voorbereiding 

van projecten.  Het verloop van de projecten die wij in de diepte onderzochten was aan de hand van 

de beschikbare dossiers goed te volgen. De beheersing van risico’s kan beter, door niet alleen risico’s 

te inventariseren maar ook risicomanagement in te voeren.  

De uitvoering van de projecten die wij bekeken voldeed aan de normen wij daarbij hanteerden.  
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4. Hoe wordt toezicht uitgevoerd op de uitvoering 
 

4.1  Inleiding 

 

Toezicht is nodig om zekerheid te krijgen over de kwaliteit van de uitvoering. De noodzaak van 

toezicht neemt toe naarmate sprake is van grotere belangen of van grotere risico’s. Wij 

onderscheiden hierna: 

 toezicht op de uitvoering door de planeconoom en door de afdeling Financiën tijdens de 

uitvoering ; 

 evaluatie en onderzoek los van de uitvoering van projecten. 

Kenmerkend van het hier bedoelde toezicht is, dat het plaatsvindt los van de directe uitvoering. Onze 

norm is dat toezicht zo wordt ingericht, dat met een minimum aan inspanning een redelijke 

zekerheid wordt verkregen over de mate waarin de uitvoering in overeenstemming is met vooraf 

geformuleerde doelen en normen.  

 

4.2 Toezicht op de uitvoering  

 

De planeconoom heeft een adviserende en toetsende rol bij de totstandkoming en uitvoering van 

projecten. Hij rapporteert daarover aan de projectleiders. De afdeling Financiën heeft een 

adviserende en toezichthoudende rol in het kader van de uitvoering van de begroting. Vanuit die rol 

toetst deze afdeling jaarlijks in het kader van de jaarrekening een aantal processen.  

Een belangrijke onderdeel van de rol van de planeconoom is de actualisatie van de grondexploitatie, 

die twee maal per jaar plaatsvindt. Actualisatie houdt in dat alle veronderstellingen en berekeningen 

die aan de exploitatie ten grondslag liggen worden getoetst en aan nieuwe ontwikkelingen worden 

aangepast.  

Wij hebben vastgesteld dat de planeconoom de uitkomsten van de actualisaties na een toets door 

een medewerker planning en control in de administratie verwerkt en dat de bevindingen naar 

aanleiding de actualisatie terugkomen in het jaarverslag. De afdeling Financiën heeft toegang tot de 

administratie van de planeconoom en kan derhalve de mutaties toetsen.  

Het is voor derden moeilijk om in de actualisaties goed inzicht te krijgen, omdat er geen verslagen 

van worden gemaakt en in de administratie alleen de nieuwe cijfers te zien zijn. De oude cijfers 

worden telkens in afzonderlijk bestanden bewaard. Ook van de historie van de actualisaties is als 

gevolg van deze werkwijze moeilijk een beeld te krijgen. Gezien de grote financiële belangen die met 
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grondexploitaties zijn gemoeid ligt hier naar onze mening een verbeterpunt. Meer inzicht in de 

uitkomsten van actualisaties en de historie daarvan is volgens ons gewenst omdat dit ten goede 

komt aan de beheersing van de projecten en aan de transparantie. In de gesprekken die wij voerden 

is opgemerkt dat met het systematisch vastleggen van de bevindingen uit actualisaties een begin is 

gemaakt. Als gevolg van tijdgebrek kon niet de gewenste voortgang worden geboekt.  

De laatste specifieke controle van grondexploitaties door de afdeling Financiën heeft betrekking op 

het jaar 2008. Begin 2009 is daarover gerapporteerd. In het rapport zijn enkele aanbevelingen 

gedaan. Ook door de afdeling Financiën is gewezen op het belang van goede vastlegging van de 

actualisatie van de grondexploitaties. Ook is aanbevolen actuele procesbeschrijvingen op te stellen 

en op het intranet te plaatsen. Op onze vraag op welke processen specifiek werd gedoeld en of de 

gewenste beschrijving en publicatie inmiddels heeft plaatsgevonden hadden wij ten tijde van de 

afronding van ons onderzoek nog geen reactie ontvangen.   

In gesprekken met de afdeling Financiën en de planeconoom zijn wij nader op hun diverse interne 

controles en toetsen ingegaan. Ons totaalbeeld is dat het toezicht op de uitvoering voldoende is, 

maar dat het weinig of niet is vastgelegd in procedures. Het vindt grotendeels plaats als gegroeide 

praktijk en is daarmee in onze ogen teveel afhankelijk van wat in hoofden van enkele medewerkers 

zit.  

Het is in onze ogen van belang om in de te beschrijven procedures ook duidelijke de eigenstandige rol 

van de planeconoom vast te leggen. Van deze cruciale rol in het grondexploitatieproces is op dit 

moment geen beschrijving aanwezig.  

 

4.2  Evaluatie en onderzoek 

 

Het is de bedoeling dat projecten na afloop worden geëvalueerd. Van deze evaluaties worden 

verslagen gemaakt, die ter kennisneming worden aangeboden aan de raad. Ten behoeve van de 

evaluatie wordt door een medewerker planning en control een nacalculatie opgesteld.  

Aan de hand van de begrotingen en de jaarverslagen hebben wij een overzicht gemaakt van de 

projecten die in de periode 2008 en 2009 zijn afgerond en van de projecten die volgens de planning 

in 2010 tot afronding zouden komen. Wij kwamen uit op 16 projecten. Wij hebben aan de 

projectleiders de vraag voorgelegd of er van deze projecten evaluatierapporten aanwezig waren. 

Twee projecten bleken nog niet te zijn afgerond. Tijdens ons onderzoek hebben we vijf rapporten 

ontvangen.  

De diepgang van de ontvangen evaluaties verschilt van geval tot geval. De financiële informatie die 

wordt gegeven, betreft afwijkingen van ramingen. Er wordt geen totaaloverzicht verstrekt waaruit de 

lezer de verschillen kan opmaken tussen de exploitatie waarmee het project is gestart en de 

uiteindelijke cijfers.  

Ons beeld van de evaluatieverslagen is dat het een goede zaak is dat ze gemaakt worden, maar dat 

verbeteringen mogelijk zijn in de inhoud. In de rapporten zou naar onze mening systematisch een 
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aantal vragen aan de orde moeten komen, dat is afgeleid van de normen waaraan de uitvoering van 

grondbeleid dient te voldoen. Ook is het van belang de evaluatierapporten consequent en kort na 

afloop van het project uit te brengen.  

Het verdient aanbeveling in de evaluatierapporten in tabelvorm de verschillen aan te geven tussen 

de oorspronkelijke exploitatieopzet en de uiteindelijke uitkomsten, zodat de financiën altijd volledige 

in beeld komen. Verder zou expliciet melding gemaakt kunnen worden van wat goed liep en wat niet 

en wat daaruit kan worden geleerd.  

De evaluatierapporten hebben betrekking op individuele projecten. Het grondbeleid als geheel is de 

afgelopen jaren niet geëvalueerd. Bij een dergelijke evaluatie zouden vragen aan de orde kunnen zijn 

zoals: 

 zijn de verschillende instrumenten van “de gereedschapskist” die het grondbeleid is 

voldoende benut?  

 wat zijn de financiële voordelen geweest die de gemeente van het grondbeleid heeft gehad 

en wegen die op tegen gelopen risico’s ? 

 wat is door de jaren heen de bijdrage van het grondbeleid geweest aan de kwaliteit van de 

openbare ruimte en is aannemelijk te maken dat een optimale prijs- kwaliteitsverhouding is 

gerealiseerd?  

 wat was de kwaliteit van de afgesloten samenwerkingsovereenkomsten ? Welke 

verbeteringen zijn daarin mogelijk?  

 was de uitvoering van het grondbeleid efficiënt? Wat is de verhouding tussen de geraamde 

ambtelijke kosten (die worden doorberekend) en de werkelijke ambtelijke kosten en 

waardoor worden de verschillen verklaard ? Wat valt daarvan te leren?  

Dit soort vragen is bij de huidige informatie over doelen en uitvoering moeilijk te beantwoorden, 

maar dat maakt het naar onze mening niet minder belangrijk om er indringend bij stil te staan. De op 

handen zijnde nieuwe nota Grondbeleid is daarvoor een goede gelegenheid. De toename van risico’s 

van actief grondbeleid in combinatie met de nieuwe wettelijke regels over het faciliterend beleid 

onderstrepen het belang van grondige evaluatie.  

 

4.4 Totaalbeeld toezicht 

 

Met het systematisch vastleggen van de bevindingen uit actualisaties van grondexploitaties is een 

begin is gemaakt. Als gevolg van tijdgebrek kon niet de gewenste voortgang worden geboekt.  

Het toezicht op de uitvoering van projecten is voldoende, maar is weinig of niet vastgelegd in 

procedures.  
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Evaluatie van grondexploitaties vindt plaats, maar de kwaliteit ervan  loopt uiteen. In de rapporten 

zou naar onze mening systematisch een aantal vragen aan de orde moeten komen, dat is afgeleid 

van normen waaraan het grondbeleid moet voldoen. 

Het grondbeleid als geheel is de afgelopen jaren niet geëvalueerd. De op handen zijnde nieuwe nota 

Grondbeleid is in onze ogen een goede gelegenheid om dit wel te doen.
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5. Hoe wordt verantwoording afgelegd 
 

Verantwoording vindt plaats in het kader van de jaarstukken. Hierna gaan we in op de kwaliteit van 

deze stukken. Daarna gaan we kort in op de controle door de accountant, die de raad ondersteunt.  

 

5.1  Het jaarverslag en de jaarrekening 

 

De jaarstukken bestaan uit twee documenten: 

 Een jaarverslag, waarin gerapporteerd wordt over de uitvoering van de programma’s en de 

paragrafen van de begroting en 

  een jaarrekening, waarin de balans is opgenomen en verantwoording wordt afgelegd over 

de lasten en baten.  

Tot 2009 werd aan de jaarrekening een bijlage grondexploitatie toegevoegd, waarin per 

grondexploitatie een financieel overzicht was opgenomen. Deze bijlage is achterwege gelaten vanuit 

de gedachte dat alle relevante informatie over de grondexploitatie in de paragraaf grondbeleid staat.  

De jaarstukken zijn op dezelfde wijze ingericht als de begroting. Dit betekent dat in formatie die niet 

in de begroting is opgenomen ook in de jaarstukken niet is terug te vinden. Wij verwijzen hiervoor 

naar onze opmerkingen in paragraaf 1.6.  

Wij hebben het jaarverslag en de jaarrekening over 2009 bekeken. Deze stukken vermelden het 

volgende: 

 in de programma´s Economie en Ruimtelijke ontwikkelingen Wonen wordt onder “wat 

hebben we bereikt” een beschrijving gegeven van de stand van zaken met betrekking tot in 

de begroting opgenomen doelstellingen. In het programma Economie wordt concreet op 

aantallen hectares bedrijventerreinen ingegaan, met betrekking tot Wonen wordt 

meegedeeld dat conform regionale afspraken wordt gewerkt en dat bij afwijkingen bijstelling 

plaatsvindt.  

 Onder “wat hebben we gedaan” wordt voor de beide programma’s per project ingegaan op 

de stand van de uitvoering. Dat gebeurt niet altijd in lijn met hetgeen in de begroting is 

opgenomen. In een aantal gevallen bevat het verslag gerealiseerde aantallen ( hectares 

bedrijventerrein of woningen) terwijl de begroting bij de desbetreffende projecten voor het 

begrotingsjaar geen geraamde aantallen bevat.  

 In de paragraaf grondbeleid wordt een specificatie gegeven van het resultaat van de 

grondexploitaties in het begrotingsjaar. Dit bestaat uit gemaakte kosten die niet op derden 
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verhaald kunnen worden (alle andere kosten worden aan derden in rekening gebracht ), 

mutaties in verliesvoorzieningen (als een verlies wordt verwacht wordt daarvoor een 

voorziening getroffen ten laste van de algemene reserve grondexploitatie) en winsten of 

verliezen op afgesloten projecten. Aan deze specificatie is een korte “technische” toelichting 

verbonden. Aan de hand van deze specificatie is ook het verloop in de algemene reserve 

grondexploitatie zichtbaar gemaakt. Deze bedraagt eind december 2009 € 750.000 (raming 

was € 1.3854.000) Op de betekenis van de vermelde bedragen wordt niet ingegaan, zodat 

niet duidelijk wordt welke conclusies eruit getrokken moeten worden.  

 In de paragraaf grondexploitatie wordt per project een overzicht gegeven van projecten in 

uitvoering respectievelijk in voorbereiding. Daarin is aangegeven wat in het lopend jaar de 

mutatie is geweest in de verwachte eindwaarde van het project. De eindwaarde is de 

contante waarde van alle lasten en baten van het project, die elk jaar wordt bijgesteld. Als uit 

de herberekening een waardeverlies resulteert moet daarvoor een voorziening worden 

getroffen. De reden voor het treffen van voorzieningen wordt steeds vermeld (het betreft 

bijvoorbeeld meer uren besteed dan geraamd, meer rentekosten als gevolg van langere 

looptijd van verkopen, niet geraamde kosten van onteigening etc.). Eveneens wordt per 

project met “ja” of “nee” aangegeven of het project afwijkt van de programmabegroting. 

Omdat in deze begroting niet altijd duidelijk wordt aangegeven wat de te leveren prestatie is, 

vinden wij de waarde van deze laatste informatie beperkt.  

 In programmarekening wordt in de programma’s Economie en Ruimtelijke ontwikkeling en 

Wonen toelichting gegeven op de mutaties in de grondexploitatie die geen budgettair 

neutraal karaker hebben, dat wil zeggen mutaties die een voordeel of een nadeel inhouden 

voor de gemeente. Deze mutaties worden toegelicht. In de toelichting op het programma 

Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen wordt gemeld dat er in het jaar 2009 vanuit exploitaties 

€ 200.500 in het fonds Bovenwijkse Voorzieningen is gestort.  

 De balans geeft inzicht in de waarde projecten in exploitatie en de waarde van niet in 

exploitatie genomen gronden. Deze bedraagt in totaal € 32,2 miljoen. Deze waarde 

resulteert, nadat voorzieningen voor verliezen in mindering zijn gebracht tot in totaal € 3,6 

miljoen. De waarde van de grondvoorraad exclusief deze voorzieningen is € 35,8 miljoen. 

Voor uitleg bij de algemene reserve wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. 

Tenslotte verdient vermelding een “gebeurtenissen na balans datum”, inhoudende een risico 

als gevolg van een grondaankoop in Angeren ad € 1,1 miljoen. Dit betreft het project 

Muijland.   

  In de bijlage “staat van reserves en voorzieningen” van de jaarrekening wordt een 

toelichting gegeven op de afname van het Fonds bovenwijkse Voorzieningen. Deze betreft  

een onttrekking kapitaallasten van de investering Karstraat/ Nijverheidsstraat. Wat het 

bedrag van deze onttrekking was staat er niet bij.  

 In de bijlage “toelichting op de grondexploitaties” van de rekening wordt een overzicht 

gegeven van de mutaties in de boekwaarde van de van de diverse exploitaties ( dit betreft de 

feitelijke lasten en baten van de exploitaties in het boekjaar), van de voorziening 

verliesgevende projecten (dit overzicht staat ook in de paragraaf grondbedrijf, maar is verder 
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gespecificeerd) en van de Voorziening afwikkeling grondexploitaties (dit is een voorziening 

waaruit posten worden afgewikkeld, die nog open staan nadat een project administratief is 

afgesloten).  

Uit het overzicht blijkt dat op vele plaatsen in de jaarstukken over de grondexploitaties informatie 

wordt gegeven. Voor een belangrijk deel heeft dat te maken met de voorschriften van het Besluit 

Begroten en Verantwoorden. Het gevolg is wel dat het voor niet ingewijden moeilijk is om van de 

grondexploitaties een goed totaalbeeld te krijgen. Financieel- technisch is de informatie in onze ogen 

goed weergegeven en de toelichtende project teksten zijn op zich zelf goed leesbaar en duidelijk, 

maar het kost heel veel tijd om het geheel te overzien.  

Bij de verantwoording van voorzieningen plaatsen wij nog een kanttekening. Naar onze mening volgt 

uit het BBV dat de voorzieningen zichtbaar moeten worden gemaakt op de balans en dus niet (zoals 

nu gebeurt) in mindering mogen worden gebracht op de waarde van de projecten37. Vermelding op 

de balans  komt bovendien ten goede aan de transparantie.  

Wat in onze ogen vooral ontbreekt is een analyse van de het totaal van de informatie, die het 

mogelijk maakt om conclusies te trekken en antwoord te geven op fundamentele vragen zoals: 

 wat is de feitelijk bijdrage van de grondexploitatie aan de diverse programdoelen en stemt 

die overeen met verwachtingen op dit punt ?  

 hoe sterk of zwak staat “het grondbedrijf”, hoe zit het met de verwachte eindwaarde38 van 

de exploitaties, welke ontwikkelingen zijn daarin te onderkennen ?  

 is de algemene reserve grondexploitatie toereikend om toekomstige tegenvallers op te 

vangen ?  

 wat is de rode draad in de actualisatie en welke lessen zijn daaruit te trekken ? 

 wat zijn de oorzaken van de mutaties in verwachte en gerealiseerde verliezen en in hoeverre 

heeft de gemeente daar invloed op ?  

 in welke mate wordt volgens de uitgangspunten van de nota Grondbeleid gewerkt en hoe 

zijn afwijkingen te verklaren ?  

Op dit soort vragen krijgt de raad in de jaarstukken naar onze mening onvoldoende antwoord. Dit 

staat naar onze mening op gespannen voet met de rol van de raad om jaarlijks de aangepaste 

exploitaties vast te stellen. De paragraaf grondbeleid is de plaats om een  totaaloverzicht van beleid 

en uitvoering te presenteren en uit te leggen. 

                                                           
37

 Wij leiden dit af uit de artikelen 63 en 70 van het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden). In de toelichting 

bij artikel 70 is vermeld: “Indien noodzakelijk zullen ter zake voorzieningen moeten worden gevormd en in de 

balans worden opgenomen”.  

38
 De eindwaarde is de waarde van de complexen over de gehele looptijd gezien. Rekenkundig is het de contant 

gemaakte waarde van lasten en baten.  
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Aan hand van de jaarstukken hebben wij op enkele punten informatie verzameld die het inzicht in de 

uitvoering van het grond beleid kan verdiepen.  

Winst en verlies op in 2009 afgesloten projecten 

In de toelichting op de winst en verliesverwachting van projecten (paragraaf grondbeleid), worden de 

verwachtingen weergegeven ten opzicht van de op dat moment in de administratie verwerkte 

boekwaarde. Dit geeft van de verwachte winsten en verliezen in een aantal gevallen een vertekend 

beeld. Dit doet zich voor als in het verleden reeds verliesvoorzieningen in de exploitaties zijn 

ingebracht. Deze beïnvloeden de boekwaarde positief. Een kan sprake dan zijn van een 

winstverwachting , terwijl over het project als geheel verlies wordt geleden en een verlies 

verwachting kan kleiner zijn dan het verlies dat over het gehele project wordt geleden. In de 

volgende tabel is dit geïllustreerd voor drie in 2009 beëindigde projecten39.  

 

Resultaten van in 2009 afgeronde projecten 

project 

nummer 

omschrijving  winst 

volgens 

jaarverslag 

2009 

verlies 

volgens 

jaarverslag 

2009  

reeds 

ingebrachte 

voorziening 

/ reeds 

afgeboekt 

werkelijk 

resultaat  

 

Werkelijk 

verlies in 

% van 

totale 

kosten 

6 Centurio € 3.200 

 

 € 74.976 

 

€-71.776 36 

26 Herstructurering 

zilverkamp  

 € 50.200 
 

 
 

€ 816.804 

 

€- 867.004 

 

54 

29  Angrina  € 464.500 € 105.406 €-569.906 35 

 
De reeds getroffen voorzieningen zijn in de jaarstukken niet zichtbaar, behalve als deze in het verslag 

jaar gerealiseerd zijn, wat het geval is voorproject 29. De vraag of de afgesloten projecten volgens 

plan zijn verlopen en of de geplande resultaten zijn gerealiseerd wordt in de jaarstukken niet 

beantwoord.  

 

 

                                                           
39

 Deze worden genoemd op pagina 202 van het Jaarverslag. Op pagina 75 van de jaarrekening wordt weliswaar 

uitgelegd hoe met de voorziening verliesgevende projecten wordt omgegaan, maar daar wordt van de in 

projecten ingebrachte verliezen geen specificatie gegeven. Die specificatie is wel weer te vinden in de bijlage 

grondexploitaties, pagina 121 van de rekening. 
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Overzicht van verliesgevende projecten 

Uitgaande van getroffen voorzieningen en reeds in projecten ingeboekte voorzieningen hebben we 

voor de in de begroting 2009 vermelde lopende exploitaties in beeld gebracht welke projecten naar 

verwachting verliesgevend zullen zijn en welke uitvoeringsvorm dit betreft40. De resultaten zijn 

opgenomen in de volgende tabel. Wij onderstrepen dat het hier gaat over resultaatverwachtingen 

over de gehele looptijd van de projecten. Al deze verliesverwachtingen zijn al op de reserve van het 

grondbedrijf in mindering gebracht.  

Resultaatverwachting van in 2009 in uitvoering zijnde projecten 

uitvoeringsvorm  totaal aantal projecten aantal projecten met 

verliesverwachting 

aantal projecten met 

verliesverwachting in 

% van het totaal aantal 

projecten 

actief/ actief- 

faciliteren 

7 3 42 

faciliterend 20 8 40 

totaal  27 11 41 

 

Het blijkt dat de doelstelling om bij faciliteren grondbeleid geen verlies te maken in 40 % van de 

gevallen niet wordt gerealiseerd41.  

Winsten en verliezen vergeleken. 

De verwachte winst op projecten is volgens de paragraaf grondbeleid in totaal € 6,5 miljoen, waarvan 

€ 5,5 miljoen afkomstig is van drie bedrijventerreinen. Het totaal dan de verliezen die voor de op dit 

moment lopende projecten worden voorzien is € 3,5 miljoen. Voor deze verliezen zijn reeds 

voorzieningen getroffen, waarna een algemene reserve resteert van € 750.000.  

De algemene reserve bedroeg in 2005 € 297.000 en bevindt zich vanaf 2007 ongeveer op het huidige 

peil. In de paragraaf weerstandvermogen bij de begroting 2011 wordt het risico van achterblijvende 

verkopen van bedrijventerreinen en woningen op in totaal op gemiddeld € 780.000 geschat. Deze 

schatting is gemaakt, nadat begin 2010 voor de driegenoemde bedrijventerreinen al een mutatie 

voor extra rentekosten was ingeboekt van in totaal € 1,9 miljoen (overeenkomend met het 

opschuiven van de verkopen met twee tot drie jaar).  

                                                           
40

 De winst of verliesverwachting hebben wij ontleend aan het jaarverslag 2009, paragraaf grondbeleid. 

41
 In de gesprekken die wij voerden bleek overigens dat niet bekend is of deze de praktijk nagestreefde 

doelstelling door de gemeenteraad is vastgesteld.  
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De cijfers tonen aan dat de reserve bij achterblijvende verkopen snel onder druk kan komen te staan, 

waardoor de ruimte voor nieuw te vormen verliesvoorzieningen afneemt. De achterliggende jaren 

laten zien dat de van jaar tot jaar benodigde verliesvoorzieningen sterk uiteen kunnen lopen van ( € 

100.000 tot meer dan € 2 miljoen).  De fluctuaties hadden naar ons werd meegedeeld vooral te 

maken met ambtelijke kosten die niet konden worden doorberekend.  

5.2  Controle door de accountant 

 

In zijn controle over 2008 heeft de accountant specifiek aandacht besteed aan het grondbeleid. Hij is 

van mening, dat in het jaarverslag op een goede en toereikende wijze inzicht wordt gegeven in het 

verloop van de grondexploitatie, het resultaat, de toekomstige ontwikkelingen en 

winstverwachtingen en de stand van de voorzieningen voor verliesgevende complexen. Tegelijkertijd 

geeft hij aan, dat het maar de vraag is of de geprognosticeerde winstverwachting op de 

grondexploitatie gezien de economische recessie zal worden gerealiseerd. Hij noemt in dit verband 

financieringskosten en risico’s. In zijn verslag geeft de accountant een nadere toelichting op de 

financiële resultaten van de grondexploitatie. Een dergelijke toelichting geeft hij ook in zijn verslag 

over 2009. 

In zijn managementletter over 2008 heeft de accountant zoals vermeld het advies gegeven een 

registratie van grondaankopen op te zetten.  

Wij hebben tijdens ons onderzoek met de accountant een gesprek gevoerd over zijn controle van de 

jaarrekening 2009. Ons werd meegedeeld dat in het kader van deze controle een toets plaats vond 

op de interne controle door de afdeling financiën en een cijferbeoordeling van alle projecten. Over 

de kwaliteit van de informatievoorziening kwam de accountant tot dezelfde conclusie als over 2008, 

maar hij onderschreef ook onze mening dat de informatie sterk verspreid wordt weergegeven en 

daarom moeilijk is te overzien. Onze opmerkingen over het moeilijk traceerbaar zijn van de 

actualisaties en het ontbreken van actuele procedures werden herkend.  

 

5.3  Totaalbeeld over verantwoording 

 

In de jaarstukken is de informatie over de grondexploitaties in onze ogen financieel- technisch goed 

weergegeven en de toelichtende projectteksten zijn op zich zelf goed leesbaar en duidelijk. Het  kost 

wel heel veel tijd om het geheel te overzien.  

Wat in onze ogen vooral ontbreekt is een analyse van het totaal van de informatie, die het mogelijk 

maakt om conclusies te trekken en antwoord te geven op fundamentele vragen over  de feitelijk 

bijdrage van de grondexploitatie aan de diverse programdoelen, de sterkte of zwakte van de 

financiële positie van  “het grondbedrijf”, de rode draad in de actualisatie van exploitaties en de 

mate waarin volgens de uitgangspunten van de nota Grondbeleid gewerkt.  

Op dit soort vragen krijgt de raad in de jaarstukken naar onze mening onvoldoende antwoord. Dit 

staat naar onze mening op gespannen voet met de rol van de raad om jaarlijks de aangepaste 
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exploitaties vast te stellen. De paragraaf grondbeleid is de plaats om een  totaaloverzicht van beleid 

en uitvoering te presenteren en uit te leggen. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 
 

Het doel van ons onderzoek is de raad informatie te verschaffen ten behoeve van zijn kaderstellende 

en controlerende rol. In ons onderzoek naar het grondbeleid hebben wij het accent gelegd op de 

doeltreffendheid ( wat zijn de doelen en worden deze doelen gerealiseerd ? ), de transparantie 

(worden beleid en uitvoering duidelijk naar buiten gebracht ? ) en  publieke verantwoording ( hoe 

legt het college verantwoording af aan de raad, krijgt de raad voldoende informatie ?). Wat betreft 

de doelmatigheid (is sprake van een optimale relatie tussen inzet van middelen en gerealiseerde 

productie ?) hebben we vooral gekeken naar de kwaliteit van de interne organisatie. Wat betreft de 

rechtmatigheid richtten we ons op de kwaliteit van procedures en interne controles. Als algemeen 

toetsingskader hanteerden wij een model van goed bestuur, dat is afgeleid van de Gemeentewet en 

het Besluit begroten en verantwoorden42. 

In onze rapportage houden wij de volgorde aan van de cyclus van goed bestuur: sturen, beheersen 

van de uitvoering, toezien op de uitvoering en verantwoording afleggen. Bij elke van deze elementen 

hebben wij een totaalbeeld geformuleerd, waarin wij aangeven wat in onze ogen goed loopt en wat 

voor verbetering in aanmerking komt. Om de leesbaarheid te vergemakkelijken hebben wij in elk 

hoofdstuk een aantal kanttekeningen of conclusies die het totaalbeeld ondersteunen in cursieven 

weergeven.  

De totaalbeelden die wij geven, bevatten zowel positieve bevindingen als kritische kanttekeningen. 

Wij hopen dat wij met onze rapportage zowel binnen het college als tussen raad en college een 

gedachtewisseling op gang te brengen die tot leren en verbeteren leidt. Met dat oogmerk 

formuleren wij enkele aanbevelingen, maar eerst halen wij onze totaalbeelden terug.  

Positieve bevindingen 

 De beschrijving van de instrumenten van het grondbeleid die de nota grondbeleid geeft 

vinden wij duidelijk en de keuze met betrekking tot deze instrumenten vinden wij goed 

onderbouwd. Ook wordt de in theorie mogelijke relatie tussen het grondbeleid en het 

realiseren van gemeentelijke beleidsdoelen goed uitgelegd. 

 De inhoudelijke toelichtingen die de programmabegroting geeft in termen van prestaties en 

effecten vinden wij goed leesbaar.  

 Onze conclusie ten aanzien van het thema regels en procedures is dat de meest basale zaken 

goed zijn vastgelegd. 

 Conform de vereisten van goed projectmanagement wordt veel energie gestoken in de 

voorbereiding van projecten.  

 Het verloop van de projecten die wij in de diepte onderzochten was aan de hand van de 

beschikbare dossiers goed te volgen. 

 De uitvoering van de projecten die wij bekeken voldeed aan de normen die wij daarbij 

hanteerden.  
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 Met het systematisch vastleggen van de bevindingen uit actualisaties van grondexploitaties is 

een begin is gemaakt. 

 Het toezicht op de uitvoering van projecten is voldoende. 

 In de jaarstukken is de informatie over de grondexploitaties in onze ogen financieel- 

technisch goed weergegeven.  

Kritische kanttekeningen 

 De structuurvisie van de gemeente Lingewaard (2004) voldoet vanaf 2008 niet meer aan de 

voorschriften van de Wro, omdat in deze visie destijds niet werd aangegeven hoe de raad 

zich voorstelt de erin voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen te verwezenlijken. Omdat de 

visie niet aan de wettelijke voorschriften voldoet is het niet mogelijk om in 

exploitatieplannen bovenplanse verevening op te nemen en om in anterieure 

overeenkomsten bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen te af te spreken. Wij vinden het 

een gemiste kans dat ten tijde van of direct na de wijziging van de WRO over deze thematiek 

geen fundamentele discussie heeft plaatsgevonden in de raad. De mogelijkheden van de 

nieuwe wetgeving zijn in onze ogen daardoor tot nu toe niet ten volle benut. 

 Wat de relatie tussen het grondbeleid en de gemeentelijke beleidsdoelen feitelijk moet 

inhouden, is niet uitgewerkt in een plan. Deze relatie zit in onze ogen vooral in de hoofden 

van een aantal beleidsmedewerkers. Dat niet expliciet is gemaakt wat de bijdrage van het 

grondbeleid aan de realisatie van gemeentelijke doelen behoort te zijn, maakt het moeilijk 

achteraf vast te stellen in hoeverre het grondbeleid geslaagd is. Het zelfde geldt voor de 

financiële kant van het grondbeleid. Hiermee wordt naar onze mening onvoldoende 

tegemoet gekomen aan de wens van de wetgever om het grondbeleid transparant te maken.  

 Met betrekking tot stortingen in het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen is vanaf 2002 tot in 

2008 een werkwijze gevolgd, die strijdig was met wettelijke regels. Vanaf 2008 staat de 

gevolgde werkwijze naar onze mening op gespannen voet met de bedoelingen van de 

wetgever. Ook wordt geen recht gedaan aan de vastgestelde rolverdeling, die inhoudt dat 

het bepalen van de regels met betrekking tot het Fonds tot het domein van de raad behoort.  

 In de nota Grondbeleid is niet vastgelegd hoe de raad over het grondbeleid en de uitvoering 

daarvan geïnformeerd wordt. In het licht van de nieuwe regelgeving, waarin transparantie 

een belangrijke plaats inneemt, zou dit naar onze mening wel in de rede hebben gelegen.  

 De informatie die de raad in de paragraaf grondbeleid van de begroting krijgt over de 

uitvoering van het grondbeleid zou naar onze mening betrekking moeten hebben op de 

gehele nota Grondbeleid en niet slechts op het voeren van actief of faciliterend grondbeleid. 

 Alles bijeen genomen vinden wij dat de raad in de begroting onvoldoende handvatten krijgt 

om te kunnen sturen op het gebied van grondbeleid.  

 Gezien de grote belangen die er spelen en de risico’s die worden gelopen is het wenselijk een 

aantal procedures verder uit te werken in de vorm van formele procesbeschrijvingen. Dit 

betreft grondaankopen, voorbereiding van projecten, actualisatie van lopende exploitaties, 

risicoanalyse en evaluatie van voltooide projecten. 

 Met betrekking tot grondaankopen hebben wij vastgesteld dat een aan het financieel 

systeem te koppelen administratie van grondtransacties nog niet functioneert.  
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 Aan de aankopen van gronden voor het project Mijuland (totaalbedrag afgerond €2,5 

miljoen) ging geen haalbaarheidsanalyse vooraf.  

 De stortingen en onttrekkingen met betrekking tot het Fonds Bovenwijkse voorzieningen zijn 

in de programmabegroting en verantwoording niet zichtbaar voor de raad. Voor ons zijn ze 

moeilijk controleerbaar omdat er geen planning van de stortingen beschikbaar is en de 

argumenten voor de onttrekkingen niet zijn vastgelegd. De raad heeft tot nu toe noch via 

regelgeving, noch op ander wijze invloed gehad op de bestedingen via het fonds, terwijl dat 

volgens de nota Grondbeleid wel uitdrukkelijk de bedoeling was. 

 Evaluatie van grondexploitaties vindt plaats, maar de kwaliteit ervan loopt uiteen. In de 

rapporten zou naar onze mening systematisch een aantal vragen aan de orde moeten 

komen, dat is afgeleid van normen waaraan het grondbeleid moet voldoen. 

 Het grondbeleid als geheel is de afgelopen jaren niet geëvalueerd. De op handen zijnde 

nieuwe nota Grondbeleid is in onze ogen een goede gelegenheid om dit wel te doen. 

 In de jaarstukken ontbreekt een analyse van de het geheel van de informatie over de 

uitvoering van het grondbeleid. Een dergelijke analyse is nodig om conclusies te kunnen 

trekken en antwoord te kunnen geven op fundamentele vragen over de feitelijk bijdrage van 

de grondexploitatie aan de diverse programdoelen, de sterkte of zwakte van de financiële 

positie van “het grondbedrijf”, de rode draad in de actualisatie van exploitaties en de mate 

waarin volgens de uitgangspunten van de nota Grondbeleid gewerkt.  

 

Aanbevelingen aan de raad 

 Leg in de nieuwe structuurvisie afrekenbaar vast wat welke  bijdrage het grondbeleid dient te 

leveren  aan het realiseren van de doelen van deze visie. 

 Creëer duidelijkheid over beoogde bijdragen uit grondexploitaties ten behoeve van 

bovenwijkse voorzieningen en hou daarbij rekening met de bedoelingen van de wetgever op 

het gebied van transparantie en toerekenbaarheid van kosten.  

 Beschrijf in het kader van een nieuwe nota Grondbeleid  zo concreet mogelijk hoe de raad 

het grondbeleid wenst te sturen en te controleren en geef daarbij aan welke informatie de 

raad nodig heeft  om zijn rol goed te kunnen invullen. 

Aanbevelingen aan het  college   

 Maak formele procesbeschrijvingen voor onder meer grondaankopen, voorbereiding van 

projecten, actualisatie van lopende exploitaties, risicoanalyse en evaluatie van voltooide 

projecten. 

 Voer risicomanagement in. 

 Investeer in betere informatievoorziening ten behoeve van de raad. 

 Zorg voor meer eenheid en meer kwaliteit in de evaluaties van grondexploitaties.  
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Bijlage 1 normenkader goed bestuur 
 

 

1. Good Governance 
 

Good governance is de internationaal ingeburgerde term voor goed bestuur. In 1996 heeft het Ministerie van 

Financiën voor het eerst een handleiding “Government Governance” uitgebracht
43

. Daarmee werd de aandacht 

gevraagd voor de steeds groter wordende vraag naar transparantie en verantwoording. In dezelfde tijd (1997) 

publiceerde de commissie Peters het rapport “Corporate Governance”. De belangstelling voor governance 

heeft zijn beginpunt in de wereld van de grote ondernemingen en is een rechtstreeks gevolg van een aantal 

grote affaires in de vorm van beursschandalen, faillissementen, slecht geïnformeerd management, 

mismanagement, falend toezicht en fraude. In deze context staat het thema al jaren lang in de schijnwerpers. 

Goed bestuur blijkt noodzakelijk te zijn, slecht bestuur levert debacles op.  

Het vertrekpunt van de governance- gedachte is dat organisaties aan belanghebbenden moeten kunnen laten 

zien dat zij hun doelen halen en goed functioneren. Daar hoort goed verantwoorden bij. In de praktijk wordt 

verantwoorden vaak vooraf gegaan door toezicht in opdracht van belanghebbenden. De kern van governance 

is dat er een hechte samenhang dient te zijn tussen sturen, beheersen, toezien en verantwoorden, waarbij aan 

deze termen de volgende betekenis wordt toegekend:  

Sturen: richting geven aan het realiseren van organisatiedoelen, ondermeer door het inrichten van de 

organisatie en het vormgeven van de processen; 

Beheersen: het invoeren en handhaven van een stelsel van maatregelen en procedures, zodat de bestuurders 

de zekerheid krijgen, dat de organisatie blijvend de goede richting uitgaat; 

Toezicht houden: vaststellen namens belanghebbenden door aangewezen of benoemde functionarissen dat de 

organisatiedoelen worden gerealiseerd, maar ook dat de organisatie aan specifiek gestelde eisen voldoet; 

Verantwoorden: over alle opgedragen taken en gedelegeerde bevoegdheden informatie verschaffen, die het 

recht geeft op decharge. 

De samenhang tussen sturen, beheersen, toezien en verantwoorden dient op alle niveaus van aansturing tot 

uitdrukking te komen. Dit kan betreffen: 

 het College, dat verantwoording aflegt aan de Raad; 

 de zelfstandige rechtspersoon, de verbonden partij, die verantwoording aflegt aan het College; 

 de Raad, die verantwoording aflegt aan de burger.  

De beschreven samenhang dient gewaarborgd te zijn, dat wil zeggen dat er maatregelen zijn genomen die 

zeker stellen dat deze tot stand komt en blijft bestaan. De samenhang moet ook transparant zijn, dat wil 

zeggen dat de verbanden zichtbaar zijn. Met andere woorden, beschreven procedures bepalen hoe het moet 

en er is informatie aanwezig over hoe het feitelijk gaat.  
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 De geactualiseerde versie van dit rapport (11-03- 2006) is te vinden op 

www.minfin.nl/binaries/minfin/assets/pdf/old/jubileum_rapport_50_jaar_dar_voorh_cad.pdf  

http://www.minfin.nl/binaries/minfin/assets/pdf/old/jubileum_rapport_50_jaar_dar_voorh_cad.pdf
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Een duidelijk governance systeem is noodzakelijk voor het dragen van verantwoordelijkheid en voor het 

afleggen van verantwoording. Zonder goede beheersing is het onmogelijk om goed verantwoording af te 

leggen en goede beheersing is alleen maar mogelijk als sprake is van goede sturing.  

De gedachte is dat het bij delegatie van taken en bevoegdheden vanzelfsprekend is dat over uitvoering 

verantwoording wordt afgelegd. De praktijk laat echter zien dat dit helemaal niet vanzelfsprekend is. Vandaar 

dat de invoering van governance vooral nadruk legt op versterking van toezicht en verantwoording. Volgens 

het geactualiseerde government- rapport van Financiën (2006) is het inmiddels “een vaststaand gegeven” dat 

burgers in toenemende mate zekerheid wensen te krijgen over de vraag of overheidsbestuurders met hun 

activiteiten het realiseren van de politieke doelstellingen waarborgen.  

De versterking van de verantwoording zou met name tot uitdrukking moeten komen door in de 

verantwoording ook uiteen te zetten hoe de interne bedrijfsvoering (de interne beheersing ) werkt en door 

waarborgen te creëren voor de onafhankelijkheid en de bevoegdheden van de toezichthouders. Verder wordt 

erop gewezen dat het governance model een dynamisch karakter heeft. Het is nodig voortdurend aan 

verbetering en ontwikkeling te werken. Interessant is tenslotte de constatering dat op rijksniveau nog maar 

weinig bekend is over de sturingsrelaties tussen de ministeries en de op afstand gezette en geprivatiseerde 

organisatieonderdelen: “Op dit moment is nog weinig bekend over alle ins en outs van deze complexe 

relaties.”
44

  

 

2. Beheerst sturen, uitvoeren, toezien en verantwoorden 
 

Wij hanteren een aantal algemene normen voor goed bestuur. Deze hebben wij ontleend aan een studie van 

de Algemene Rekenkamer naar “Goed bestuur tussen publiek en privaat” (oktober 2006)
45

. Ze zijn algemeen 

aanvaard en komen in min of meer dezelfde bewoordingen in alle codes voor publieke governance terug. Het 

betreft:  

Transparantie: relevante informatie is voor belanghebbenden toegankelijk en begrotingen en jaarverslagen zijn 
deugdelijk;  
Democratische verantwoording: er wordt publieke verantwoording afgelegd over de rechtmatigheid van de 
inning, het beheer en de besteding van publieke middelen, over de doeltreffendheid en de doelmatigheid van 
het beleid en de behartiging van publieke taken, over de integriteit van de organisatie en over het “in control” 
zijn; 
Effectiviteit en efficiency: het beleid is zorgvuldig voorbereid, uitvoerbaar en handhaafbaar, de uitvoering van 
beleid is doelmatig en doeltreffend; 
Vraaggerichtheid: beleid wordt gebaseerd op vragen vanuit de samenleving en sluit aan op behoefte en 
problemen. Publieke organisaties vertonen lerend vermogen.  
 
Als in voldoende mate aan deze normen is voldaan, kan gesproken worden van “goed bestuur”. Wij 

benadrukken dat hóe goed het bestuur dient te zijn, ter bepaling is aan de Raad. Het is belangrijk uit te gaan 

van “redelijke” normen. Normen die “te streng” zijn hebben het gevaar in zich van teveel averechts gedrag. Om 

met normen te kunnen werken dienen deze operationeel gemaakt te worden. We hebben dit gedaan door 

gebruik te maken van het governance model, dat bestaat uit de stappen sturen, beheersen, toezien en 

verantwoorden. Deze stappen zijn hiervoor omschreven.  
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 Geactualiseerde versie (11-03-2006) van de handleiding government governance, pagina 63.  
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 Goed bestuur tussen publiek en privaat, ontwikkelingen in bestuur, beleid en regelgeving, oktober 2006, 

www.rekenkamer.nl  

http://www.rekenkamer.nl/
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Onze algemene norm is dat er sprake moet zijn van een volledige keten van sturen, beheersen, toezicht 

houden en verantwoorden en de randvoorwaarden en de activiteiten binnen deze keten van een zodanige 

kwaliteit zijn, dat redelijk zeker is dat voldaan wordt aan de normen van goed bestuur.  

De term “redelijk zeker” kan nog wat explicieter worden gemaakt. Sturen en beheersen houdt in dat ergens 

een midden moet worden gevonden tussen “alles willen weten en bepalen” en “alles loslaten en vertrouwen 

dat het goed gaat”. In de optimale situatie is dit midden bepaald op basis van een analyse van te benutten 

kansen (om doelen te behalen) en een risico analyse (die in kaart brengt onder welke omstandigheden 

ongewenste gebeurtenissen of rampen te verwachten zijn). Verder is het zaak om het optimale niveau van 

sturing te bereiken met minimale inzet van sturingsmiddelen. Het zal duidelijk zijn dat het optimum niet 

makkelijk is te vinden. Daar moet bovendien nog bij worden bedacht dat de politiek zijn eigen logica kent en 

deze zich op zijn zachtst gezegd niet altijd aan de rationele modellen zal wensen te houden. Dit alles laat in 

onze ogen echter onverlet dat zonder toepassing van governance-achtige modellen risico’s worden gelopen 

van “slecht bestuur”. In die zin hebben de modellen de functie van tegenwicht of spiegel. Op deze wijze 

hanteren wij ons model.  

Om er alert op te blijven dat er op basis van modelmatig denken een teveel aan control- instrumenten 

ontstaat, hebben we in ons model de termen “beheerst sturen”, “beheerst uitvoeren” etc. geïntroduceerd. 

Daarmee brengen we tot uitdrukking dat er sprake moet zijn van “beheersing”, maar dat dit ook “met mate” 

moet gebeuren. Beheerst toezien betekent in deze optiek een vorm van toezicht (toets, controle etc) , die is 

afgestemd op de specifieke context en dus ook beperkt kan zijn, bijvoorbeeld, bij een rechtspersoon op 

afstand, tot te leveren prestaties. Figuur 2 brengt onze zienswijze op goed bestuur tot uitdrukking.  

Figuur 1: Beheerst sturen, uitvoeren, toezien en verantwoorden levert goed bestuur op 
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Het model gaat uit van regelkringen op verschillende niveaus. De beheersing begint bij de raad die expliciet 

maakt hoe hij met de normen transparantie, democratische verantwoording, effectiviteit en efficiency en 

vraaggerichtheid wenst om te gaan. Deze ambitie is maatgevend voor de wijze waarop het college het sturen, 

uitvoeren, toezien en verantwoorden handen en voeten gaat geven. Idealiter gaan volgens dit model zowel de 

raad als het college bij alles uit van regelkringen. In de cirkel is aangegeven wat dit inhoudt. In de ideale situatie 

leidt het werken met regelkringen altijd tot evenwicht, doordat ofwel het proces dan wel de manier van 

aansturen wordt aangepast (zodat het doel alsnog wordt bereikt), ofwel het doel wordt bijgesteld (zodat het 

bijgestelde doel wordt gehaald). Als volgens regelkringen wordt gewerkt, ontstaat in de organisatie control 

(beheersing), waardoor de werking van de organisatie het kenmerk krijgt van goed bestuur. De 

veronderstelling is dat dit uiteindelijk leidt tot vertrouwen in de overheid bij burgers. Figuur 2 bevat de 

kenmerken van goed bestuur.  

Figuur 2: Kenmerken van goed bestuur 

 

 

 

  

Tussen de verschillende schakels bestaan verbanden. Beheerste uitvoering (namelijk in relatie tot doelen) is 

alleen mogelijk als sprake is van beheerste sturing. Beheerst toezicht vereist beheerste uitvoering en beheerste 

verantwoording tenslotte vereist dat daar een duidelijk basis voor bestaat. Hiervan uitgaande hebben wij 
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concreet gemaakt wat de belangrijkste kenmerken moeten zijn van sturen, uitvoeren, toezien en 

verantwoorden, om goed bestuur mogelijk te maken. 

Het is de bedoeling dat “de buitenkant” een vorm van goed bestuur laat zien, die aan “de binnenkant” gevormd 

en in stand wordt gehouden door een evenwichtig stelsel van controlemaatregelen. Het model vormt een 

dynamisch geheel.  
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Bijlage 2 Normenkader individuele projecten 
 

Beheerst sturen beheerst uitvoeren  beheerst toezien  

Er is een startdocument/ daar 
staat in wat erin moet staan 

Processtappen zijn navolgbaar Interne controle is volgens de 
voorschriften 

Het doel van het project is 
gerelateerd aan de actuele 
structuurvisie 

Financiële aspecten worden 
bewaakt 

Toezicht is in 
overeenstemming met 
voorschriften 

Alle doelen zijn toetsbaar: 
aantallen, kwaliteit, kosten 

Doorlooptijd wordt bewaakt Op basis van toezicht worden 
expliciet actiepunten 
geformuleerd 

Raming volgens vaste opzet Zo nodig vindt terugkoppeling 
naar de opdrachtgever plaats 

Signalen leiden tijdig tot 
onderzoek 

Berekening is navolgbaar Uit de administratie/dossiers is 
af te leiden dat te leveren 
prestaties feitelijk geleverd zijn 

 

Berekening is te koppelen aan 
doelen 

Bij de jaarlijkse actualisatie 
worden de risico's beoordeeld 

 

Duidelijk welke kosten ten 
laste van de gemeente komen 

Risicoscans zijn in 
overeenstemming met criteria 
voor goed risicomanagement 

 

Projectorganisatie in 
overeenstemming met 
standaard en met afgesproken 
rolverdeling 

Voortgang is te volgen aan de 
hand van bouw- overleggen 

 

Als er een exploitatie- opzet 
wordt vastgesteld is er risico- 
analyse aanwezig 

op elk moment moet relatie 
realisatie en raming kunnen 
worden vastgesteld 
 
 

 

Als er een exploitatieopzet 
wordt vastgesteld, is er risico-
analyse aanwezig 

  

De risico-analyse is getoetst 
door de concerncontroller 

  

De criteria voor toezicht tijdens 
het project en verantwoording 
aan het eind van het project 
zijn duidelijk vastgelegd.  
 

  
 

 


