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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. Het doel van de reserve grondexploitatie te verbreden ten behoeve van de eerste plan- en 

onderzoekkosten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Hiervoor een werkbudget beschikbaar te stellen 
aan het college vanuit de reserve grondexploitatie.  

2. De omvang van de algemene reserve grondexploitatie vast te stellen op minimaal € 200.000,-- 
en maximaal € 600.000,--.  

3. De besluitvorming inpassen als wijzging op de financiele paragraaf in de Nota Grondbeleid.  
 
 
Samenvatting 
 
 
De gemeente Stichtse Vecht beschikt over een algemene reserve grondexploitatie. Momenteel is er 
een reserve beschikbaar van circa € 600.000,--. Het doel van deze reserve op dit moment is het 
opvangen van schommelingen binnen de grondexploitaties. Voorgesteld wordt om dit doel te 
verbreden zodat de algemene reserve grondexploitatie tevens gebruikt kan worden als werkbudget 
en aanjaagfunctie bij een aantrekkende economie. Het college van B&W heeft dan de bevoegdheid 
dit werkbudget aan te wenden voor de eerste plan- en onderzoekskosten bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. Na het operationeel verklaren van het betreffende project met de vaststelling van de 
grondexploitatie worden de kosten ten laste van de grondexploitatie gebracht en vloeien de eerder 
anticiperend uitgegeven gelden vanuit de grondexploitatie terug naar de reserve grondexploitatie. De 
omvang van de Algemene reserve grondexploitatie wordt vastgesteld op minimaal € 200.000,-- en 
maximaal € 600.000,--. Indien het saldo van de reserve grondexploitatie hoger bedraagt zal de 
meerwaarde worden afgeroomd naar de Algemene reserve en indien het saldo lager bedraagt zal 
deze vanuit de Algemene reserve worden aangevuld. Het college legt via tussenrapportages en de 
jaarrekening verantwoording af over het werkbudget van maximaal € 400.000,--.  
 
 
Bijlagen 
Geen. 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Verbreden doel reserve grondexploitatie 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
3 maart 2015 
 
Commissie 
3 februari 2015 

 

Portefeuillehouder 
V. van der Horst 
 
Afdeling 
Ontwikkeling 
Mail opsteller 
inge.te.kulve@stichtsevecht.nl 
 
 
 
 
Registratie nummer 
Z/14/38376-VB/14/04644 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
De gemeente Stichtse Vecht beschikt over een algemene reserve grondexploitatie. Het doel van 
deze reserve op dit moment is het opvangen van schommelingen binnen de grondexploitaties. 
Momenteel is er een reserve beschikbaar van circa € 600.000,--. Deze algemene reserve 
grondexploitatie is ontstaan vanuit de herindeling door de reserve grondexploitaties van de drie 
voormalige gemeenten bij elkaar te voegen.  
 
De voeding van deze reserve vindt plaats vanuit de grondexploitaties die een positief saldo hebben. 
Op dit moment zijn er twee actieve grexen. Te weten “De Karavaan” in Maarssenbroek en “De Werf” 
in Kockengen. 
 
Naast het hierboven omschreven doel van de algemene reserve grondexploitatie kan de reserve bij 
voldoende omvang worden gebruikt als werkbudget. Dit advies beoogt dit mogelijk te maken. 
 
Argumenten 
1a verbreding doel reserve grondexploitatie 
Het doel nu van de reserve is het opvangen van schommelingen binnen de grondexploitatie. De 
reserve bedraagt circa € 600.000,-- en is ruimschoots voldoende voor het opvangen van 
schommelingen binnen de grondexploitatie. De aanwezige gelden binnen de reserve grondexploitatie 
zijn beschikbaar om deze met een breder doel in te zetten.   
 
1b faciliterend grondbeleid  
Januari 2012 heeft de raad de Nota grondbeleid vastgesteld. In de nota grondbeleid is de 
grondbeleidskeuze als volgt omschreven. “De gemeente Stichtse Vecht kiest ten aanzien van het te 
voeren grondbeleid voor maatwerk en marktwerking. In de praktijk zal dit betekenen, gezien het 
huidig tijdsbeeld, dat de gemeente overwegend een faciliterend grondbeleid zal voeren”. Het huidige 
faciliterende grondbeleid zal ongewijzigd blijven.  
 
Echter doordat de gemeente bezig is, in het kader van de bezuinigingen, om gemeentelijk vastgoed 
af te stoten zullen er locaties vrij komen te vallen waarbij de overweging gemaakt kan worden om 
deze zelf te ontwikkelen. Daarnaast zien we dat de markt enigszins weer aantrekt. Initiatieven die stil 
lagen worden weer opgepakt door marktpartijen en nieuwe initiatieven dienen zich aan.     
 
1c slagvaardigheid 
Voor het slagvaardig voeren van grondbeleid is het gewenst dat het college kan beschikken over een 
bepaalde bestedingsruimte als werkbudget. Dit werkbudget wordt gevormd door onttrekking van de 
Algemene reserve grondexploitatie. De slagvaardigheid vloeit voort uit de bevoegdheid van het 
college dit werkbudget aan te wenden als aanjaagfunctie voor de eerste plan- en onderzoekskosten 
zonder eerst via een raadsbesluit een voorbereidingskrediet te vragen. Het college legt via 
bestuursrapportages en de jaarrekening verantwoording af over de plan- en onderzoekskosten.  
  
Na het operationeel verklaren van het betreffende project met de vaststelling van de grondexploitatie 
worden de kosten ten laste van de grondexploitatie gebracht en vloeien de eerder anticiperend 
uitgegeven gelden vanuit de grondexploitatie terug naar de reserve grondexploitatie.  
 
2 omvang reserve grondexploitatie 
Om de onvoorzienbare financiële risico’s van grondexploitaties af te dekken heeft de gemeente 
Stichtse Vecht een bepaalde weerstandscapaciteit nodig. De aanwezige weerstandscapaciteit omvat 
de reserve grondexploitatie (minus reeds besloten onttrekkingen en blokkades) plus de getroffen 
voorzieningen voor negatieve grondexploitaties.  
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Voorgesteld wordt ten behoeve van voldoende weerstandscapaciteit om de omvang van de reserve 
grondexploitatie minimaal vast te stellen op € 200.000,--. De schommelingen binnen de 
grondexpIoitatie kunnen dan in voldoende mate worden opgevangen. Indien hier geen sprake meer 
van is dan dient de reserve grondexploitatie te worden aangevuld vanuit de Algemene reserve. 

De reserve grondexploitatie wordt gevoed uit de positieve resultaten van de grondexploitaties. 
Voorgesteld wordt om de reserve grondexploitatie maximaal vast te stellen op € 600.000,--. Indien 
het saldo van de reserve grondexploitatie hoger bedraagt zal de meerwaarde worden afgeroomd 
naar de Algemene reserve.  
 
3 wijziging Nota grondbeleid 
In januari 2012 heeft de raad de Nota grondbeleid vastgesteld. In de Nota grondbeleid is een 
hoofdstuk financiële beheersing opgenomen. De besluitvorming van dit voorstel is een 
aanvulling/wijziging op dit hoofdstuk.    
 
Kanttekeningen 
Door het doel te verbreden van de reserve grondexploitatie loopt men het risico dat de reserve 
grondexploitatie aangevuld moet gaan worden vanuit de Algemene reserve. Dit kan doordat de 
opbrengsten en/of kosten vanuit de actieve grondexploitaties tegenvallen of doordat er hoge kosten 
worden gemaakt die niet worden afgeboekt ten laste van de gewone begroting maar van de reserve 
grondexploitatie. Dit risico kan men beperken door alle voorzichtigheidsprincipes in acht te nemen bij 
het activeren van een grondexploitatie. Een risico analyse is hier een onderdeel van. Daarnaast 
worden de gemaakte kosten van initiatieven, waarbij besloten wordt deze niet verder te ontwikkelen, 
ten laste gebracht van de normale begroting. Op deze wijze wordt de onttrekking aan de reserve 
grondexploitatie weer ongedaan gemaakt.  
 
2x per jaar zal het college middels de bestuursrapportage verantwoording afleggen.  
 
Strategische aankopen 
Strategische aankopen worden niet gefinancierd vanuit de reserve grondexploitatie. Door de raad 
gevoteerde strategische aankopen worden op de balans opgenomen als Niet In Exploitatie Genomen 
Gronden (Niegg). Voor deze gronden moet een reëel en stellig voornemen bestaan dat deze in de 
nabije toekomst zullen worden bebouwd. Deze verwachting moet zijn gebaseerd op een raadsbesluit 
gezien de budgettaire gevolgen. In dit besluit dient de raad inhoud te hebben gegeven aan ambitie en 
planperiode. Hiermee volgen we de aanbevelingen van de commissie BBV. 
 
Communicatie 
Het collegebesluit en het raadsbesluit worden via de reguliere communicatiekanalen intern 
gecommuniceerd.  
 
Financiën en risico’s 
De bevoegdheid voor het openen en vaststellen van de grondexploitatiebegroting ligt bij de raad. De 
bevoegdheid van de raad vloeit voort uit het budgetrecht dat de raad heeft bij het vaststellen van de 
begroting, zie ook artikel 156 lid 2c van de Gemeentewet.  
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de BBV notitie grondexploitatie van februari 
2012 zijn diverse richtlijnen opgenomen inzake grondexploitaties. De standpunten opgenomen in het 
BBV worden door de gemeente Stichtse Vecht gevolgd. 
 
Grondexploitatie is een risicodragende activiteit, die vraagt om adequate analyse en beheersing van 
deze risico’s. In het kader van risicomanagement is het van belang te beseffen in welke mate de 
gemeente zelf een risico kan beïnvloeden. Indien de beïnvloedbaarheid groot is kan een gerichte 
strategie worden ingezet om een negatief risico te beperken of zelfs af te wenden. Indien de 
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beïnvloedbaarheid gering is, is monitoring van belang om tijdig over de omvang en het financiële 
gevolg te kunnen rapporteren. Dit kan leiden tot het bijstellen van ramingen of tot aanpassingen in 
het plan. 
 
Conform de Nota grondbeleid wordt bij het opstellen van een exploitatieberekening ook een risico 
analyse opgesteld. Jaarlijks wordt bij actualisering van de exploitatieberekening ook de risicoanalyse 
geactualiseerd. De risico analyse en de geactualiseerde exploitatieopzet worden jaarlijks extern 
gecheckt. Deze analyse wordt vastgesteld door het college en ter kennis gebracht aan de 
gemeenteraad. 
 
De stand van zaken van risicobeheersing wordt toegelicht in de reguliere voortgangsrapportages van 
projecten. Indien significant risico zich voordoet wordt de gemeenteraad hierover expliciet 
geïnformeerd.  
 
Vervolg 
De besluitvorming zal worden ingepast als wijziging op de Nota grondbeleid. 2x per jaar zal het 
college middels de bestuurrapportage verantwoording afleggen.  
 
 
6 januari 2015 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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