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Geachte dames en heren, 
 

Inleiding 
De economische crisis die zich vanaf 2009 aftekende heeft ertoe geleid dat de financiële positie van de 
Nederlandse gemeenten in de afgelopen jaren merkbaar is verslechterd. Naast de effecten van 
rijksbezuinigingen en de toenemende bijstandslasten worden vanaf 2009 de resultaten van verliezen op 
de gemeentelijke grondexploitatie zichtbaar in de gemeentelijke begrotingen en jaarrekeningen.  
 
De gemeentelijke rekeningtekorten nemen vanaf 2009 toe met als gevolg dat de gemeenten het eigen 
vermogen zien verminderen. Er worden in toenemende mate voorzieningen getroffen ten behoeve van 
het kunnen dekken van verliezen op de grondexploitatie. Gemeenten worden in toenemende mate 
geconfronteerd met het verdampen van geraamde winsten op de ontwikkeling van toekomstige 
bouwlocaties. 
 
Aanleiding 
Recent heeft Deloitte Real Estate Advisory, in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en 
de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Milieu, het rapport 
“Financiële effecten crisis bij gemeentelijke grondbedrijven – update 2011” uitgebracht. 
 
Aan de hand van een analyse van de gemeentelijke jaarrekening 2010 van 145 gemeenten waarvan de 
jaarrekening wordt gecontroleerd door Deloitte zijn o.a. de volgende conclusies getrokken: 
-de Nederlandse gemeenten hebben in 2010 de voorzieningen voor dekking van toekomstige verliezen 
aangevuld met € 760 miljoen. Tot en met 2009 was sprake van ca. € 3,7 miljard aan getroffen 
voorzieningen. Totaalbedrag van de getroffen voorzieningen voor dekking van toekomstige verliezen 
tot en met 2010 dus ca. € 4,5 miljard; 
-er is een verslechtering ontstaan van de grondexploitaties met een geraamd batig saldo. Het totaal van 
de toekomstige winsten wordt per eind 2010 nog geraamd op circa € 3,6 miljard; 
-het risicodragende, geïnvesteerd vermogen van gemeenten is per ultimo 2010 gestegen tot € 13,1 
miljard. 
Scenarioberekeningen geven voorts aan dat de toekomstige gemeentelijke verliezen c.q. 
winstverdamping op ruimtelijke plannen kunnen oplopen tot € 2,9 miljard.  
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De door de Nederlandse gemeenten vanaf 2011 nog te verwerken verliesnemingen worden door 
Deloitte geraamd op ruim € 1 miljard. Voorts zal sprake zijn van winstverdamping met nog eens € 1 
miljard. 
 

Als deze prognoses realiteit worden dan is de totale reservepositie van circa 35 gemeenten naar 
verwachting niet meer toereikend om financiële tegenvallers bij de grondexploitatie op te kunnen 
vangen. Deze gemeenten komen daarmee potentieel in aanmerking als artikel 12 gemeente.  
In het rapport wordt een voorbehoud gemaakt. De werking van het financieel toezicht op de 
gemeenten door de provincies door middel van het vaststellen van de jaarlijkse toezichtbeslissing 
(repressief of preventief toezicht) leidt in de praktijk ertoe dat gemeenten die onder preventief toezicht 
van de provincie gesteld worden veelal in staat zijn om op eigen kracht weer te komen tot 
begrotingsevenwicht.  
 
Voorgeschiedenis 
De negatieve ontwikkeling van de financiële positie van de gemeenten als gevolg van verliesnemingen 
in het kader van de gemeentelijke grondexploitatie heeft het vakberaad gemeentefinanciën (bestaande 
uit de hoofden financieel toezicht van de 12 provincies en de toezichthouder van BZK op de 
provincies) medio 2010 doen besluiten de grondexploitatie als toezichtthema vast te stellen. 
Het toezichtthema grondexploitatie zal meerdere jaren beslaan. In beeld worden gebracht de jaren 
2009 tot en met 2012.  
Het accent van het onderzoeksthema grondexploitaties ligt aanvankelijk op het verzamelen van een 
aantal kwantitatieve gegevens ontleend aan de gemeentelijke jaarstukken 2009 en 2010 en de 
programmabegrotingen 2011. Het betreft hier informatie over de grondexploitatie die wordt 
voorgeschreven door het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 
Door middel van de nota “Begrotingspositie 2011 van de Utrechtse gemeenten, gemeenschappelijke 
regelingen en waterschappen “vastgesteld door ons college d.d.21 juni 2011 zijn de Utrechtse 
gemeenten hierover geïnformeerd.1

Onderzoeksresultaten 2010 provincie Utrecht. 
Het onderzoek naar de grondexploitatie van de Utrechtse gemeenten, dit op basis van de jaarrekening 
2010, laat de volgende totaalcijfers zien: 
- totaalbedrag geïnvesteerd vermogen                   € 862 miljoen; 
- totaalbedrag getroffen verliesvoorzieningen   € 367 miljoen; 
- totaalbedrag toekomstige verliezen                                € 355  miljoen; 
- totaalbedrag toekomstige winsten    €   75 miljoen. 
 
Aan de hand van deze uitkomsten stellen wij vast of gemeenten een hoog risicoprofiel met betrekking 
tot de grondexploitatie hebben. Indien het geval zullen de toezichthouders deze gemeenten een aantal 
aanvullende vragen ter beantwoording voorleggen. De hiervoor te hanteren criteria worden in 
december 2011 door het vakberaad gemeentefinanciën vastgesteld.  
Het aanvullend onderzoek maakt dan deel uit van de beoordeling van de gemeentelijke 
programmabegrotingen 2012 en meerjarenraming 2013-2015.De resultaten van het aanvullend 
onderzoek zullen eind 1e kwartaal 2012 beschikbaar komen. Er zal vervolgens worden vastgesteld of 
de resultaten aanleiding zijn voor financieel verscherpt financieel toezicht. 
 

Het Deloitte-rapport vergeleken met de cijfers van de Utrechtse gemeenten. 
Vergelijking van de conclusies verwoord in het rapport van Deloitte met de Utrechtse 
onderzoeksresultaten geeft aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen. 
 

Totaalbedrag geïnvesteerd vermogen. 

1 Nota begrotingspositie 2011:Toezichtthema 2012 –grondexploitatie; blz. 59-62. 
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Het investeringsvolume per ultimo 2010 van de gezamenlijke Utrechtse gemeenten sluit aan op het 
landelijk beeld. In 2010 was per saldo sprake van een toename van het investeringsvolume van ca. € 
65 miljoen. 
Getroffen verliesvoorzieningen. 
De door de Utrechtse gemeenten getroffen verliesvoorzieningen beslaan ruim 8 % van het landelijk 
beeld ( Utrecht: € 367 miljoen; Nederland: € 4,5 miljard).  
Totaalbedrag toekomstige verliezen 
Er is, de resultaten van de Utrechts gemeenten getotaliseerd, geen sprake van toekomstige winsten.  
Dit geldt zeker niet voor alle gemeenten; het merendeel ( in 2010 nog 17 van de 29 gemeenten ) raamt 
nog een toekomstige winst.  
De getroffen voorzieningen overstijgen de geraamde tekorten met ruim € 10 miljoen. Er zijn daarnaast 
per ultimo 2010 tot ruim € 100 miljoen aanvullende reserves gevormd en voorzieningen getroffen 
verband houdend met de grondexploitatie. 
De risico’s grondexploitatie zijn, dit op basis van de inzichten voor wat betreft de risico’s 
voortvloeiend uit de grondexploitatie per ultimo 2010, in ruime mate gedekt bij de Utrechtse 
gemeenten. 
 
Wij plaatsen hierbij wel de volgende kanttekeningen: 

- het risicoprofiel van de individuele Utrechtse gemeenten varieert in sterke mate. Er zijn 
gemeenten zonder grondexploitatie, anderzijds zijn er gemeenten met plannen die leiden tot 
grootschalige uitbreiding van de bebouwing; 

- het risicoprofiel grondexploitatie wordt door de gemeente zelf vastgesteld. Hoewel de meeste 
gemeenten jaarlijks de grondexploitaties vaststellen leidt dit op zich niet tot een getrouw beeld 
van de toekomstige exploitatieresultaten. De voor bijstelling van prognoses gehanteerde 
parameters (afname van hoeveelheden uitgeefbare grond, ontwikkeling van de kosten en 
opbrengsten, financieringskosten etc.) worden in werkelijkheid ten dele gerealiseerd. De 
verwachting van Deloitte dat de gemeenten de komende jaren mogelijk nog € 2 miljard aan 
verliesnemingen/winstverdamping zullen moeten incasseren spreekt voor zich. De resultaten 
behaald in het verleden zijn niet de maatstaf voor de toekomst als de economische recessie 
voortduurt.  
De berichtgeving van recente datum van de gemeente De Ronde Venen over mogelijk 
substantiële verliezen op de grondexploitatie ( zie hierna) geeft aan dat bijstelling van recente 
prognoses de financiële positie van een gemeente op korte termijn wezenlijk kan 
verslechteren. 
 

De Ronde Venen: verliezen grondexploitatie  
Het door de provincie uitgevoerd onderzoek op basis van de rekeningresultaten 2009 en 2010 van de 
voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen gaf op zich geen aanleiding te veronderstellen 
dat de nieuwe gemeente De Ronde Venen in financiële problemen zou komen als gevolg van de 
geplande grondexploitatieprojecten bij deze gemeente. 
 
Recent is de toezichthouder geïnformeerd door het college van burgemeester en wethouders van De 
Ronde Venen over de resultaten van een in 2011 uitgevoerd onderzoek naar de projectenportefeuille 
(grondexploitaties) van deze gemeente. Uit het onderzoek blijkt dat het totaal van de grondexploitaties 
op grote ruimtelijke projecten naar beneden moet worden bijgesteld met tenminste 15 miljoen euro. 
Bij ongewijzigd beleid zal sprake zijn van een verliesneming tot genoemd bedrag. Het 
gemeentebestuur van De Ronde Venen beraadt zich de komende maanden of door wijziging van de 
eerdere plannen deze verliezen kunnen worden gereduceerd passend binnen de financiële 
mogelijkheden van de gemeente.  
De gedeputeerde financieel toezicht lokale overheden heeft eind september jl. overleg hierover 
gevoerd met de wethouder financiën van deze gemeente in het licht van het beoordelen van de 
gemeentelijk programmabegroting/meerjarenraming 2013-2015 en het vaststellen van de 
toezichtbeslissing 2012 die vóór 1 januari 2012 door ons college zal worden genomen. 
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Het Deloitte-rapport vergeleken met de cijfers van de Nederlandse gemeenten. 
Inmiddels zijn de onderzoeksresultaten jaarrekening 2010 van de 12 provincies verzameld en zullen 
deze, voor wat betreft de landelijke cijfers, deze maand worden gepubliceerd.  
De landelijke inventarisatie heeft daarnaast aanvullende informatie opgeleverd voor de provinciale 
toezichthouders. Deze informatie zal worden gebruikt om tot een selectie van gemeenten te komen die 
naar het oordeel van de toezichthouder als gemeenten met een hoog risicoprofiel kunnen worden 
aangemerkt. Deze gemeenten komen in aanmerking voor een aanvullend onderzoek. Deze informatie 
is alleen beschikbaar voor intern gebruik.  
 
Als vergelijking met de prognoses gedaan door Deloitte kan het volgende overzicht worden verstrekt. 
 
Omschrijving prognose c.q. 
onderzoeksresultaat 

Prognose Deloitte Resultaat landelijke 
inventarisatie aan de hand 
van de jaarrekening 2010 

totaalbedrag geïnvesteerd 
vermogen                    

 € 13,1 miljard €  14,5 miljard 

totaalbedrag getroffen 
verliesvoorzieningen 

€ 4,5 miljard €    3,1 miljard 

totaalbedrag toekomstige 
verliezen                                 

€ 1,0 miljard €    3,2 miljard 

totaalbedrag toekomstige 
winsten  

€ 2,6 miljard €    1,9 miljard 

Geconcludeerd kan worden dat de prognoses van Deloitte, gebaseerd op een extrapolatie van de 
resultaten van die gemeenten waarbij dit bureau als accountant is gecontracteerd, niet overtrokken 
zijn. De  resultaten van de landelijke inventarisatie  geven aan dat de gemeenten per ultimo 2010 meer 
hebben geïnvesteerd in het kader van de grondexploitatie en rekening houden met hogere verliezen op 
lagere toekomstige winsten in het kader van de grondexploitatie dan geraamd door Deloitte. 
 
Provinciaal ruimtelijk beleid in relatie tot gemeentelijke grondexploitaties 
Naast de wettelijke taak als toezichthouder op de gemeenten faciliteert de provincie de Utrechtse 
gemeenten op het gebied van het ruimtelijk beleid. Wij kunnen u in dit verband het volgende 
mededelen. 

• Het ruimtelijk beleid wordt momenteel geactualiseerd: het voorontwerp van de Provinciale 
Ruimtelijke Structuurvisie legt actuele kaders vast voor stedelijke ontwikkeling. 
Door periodieke herijking van programma's van wonen en werken wordt toekomstige 
overprogrammering tegengegaan. Daarmee komt de focus meer te liggen op bestaande 
plannen/lopende grondexploitaties. Dit draagt indirect en voor de langere termijn bij aan het 
voorkomen van teveel verplichtingen (grondaankoop- en ontwikkeling) die door gemeenten 
niet worden 'terugverdiend'. 

• Daarnaast heeft de provincie t.a.v. woningbouw, met name binnenstedelijk en alleen als de 
betreffende gemeente dit wil, een aanjagende functie. De versnelling die daarmee in overleg 
en samenwerking met andere partijen bereikt kan worden, heeft een positief effect op de 
grondexploitatie (kortere doorlooptijd, minder renteverlies). Kanttekening hierbij is dat 
vertragingen in (binnenstedelijke) woningbouwprojecten momenteel vooral worden 
veroorzaakt door vraaguitval.  

• Voor bedrijventerreinen ziet de provincie toe op regionale samenwerking, waarmee 
onderlinge concurrentie tussen gemeenten moet worden voorkomen. Ook wordt recentelijk 
een aanzet gegeven voor regionale programmering van woningbouw. 

• De nieuwe ontwikkeling van kantoren wordt, vanwege het enorme overaanbod, sterk beperkt. 
• De provincie heeft in principe geen participerende rol en daarmee geen directe invloed op 

(gemeentelijke) grondexploitaties. Het project Hart van de Heuvelrug is hierop een 
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uitzondering. Hiervoor is een aparte samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en de 
gemeenten Soest en Zeist gesloten. Hierin wordt gezamenlijk gestuurd op resultaat van de 
grondexploitaties van de betreffende projecten en de bijbehorende risico's. 

Essentie / samenvatting: 
De conclusies verwoord in het Deloitte-rapport geven geen aanleiding onze werkwijze met betrekking 
tot invulling van het financieel toezicht op de Utrechtse gemeenten te wijzigen.  
In het 1e kwartaal 2012 komen de uitkomsten van het themaonderzoek grondexploitatie beschikbaar. 
Als de resultaten hiertoe aanleiding geven zal in de toekomst verscherpt financieel toezicht worden 
toegepast op gemeenten die te maken hebben met een hoog risicoprofiel.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Op gepaste wijze invulling geven aan het financieel toezicht op de Utrechtse gemeenten. 
 
Financiële consequenties 
n.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
In december zal de toezichtbeslissing 2012 op de Utrechtse gemeenten, dit op basis van het beoordelen 
van de programmabegroting 2012/meerjarenraming 2013-2015, worden genomen. Als sprake is van 
een reëel (materieel) sluitende begroting 2012 is sprake van terughoudend ( repressief) toezicht door 
de provincie. Is dit niet het geval dan is sprake van indringend (preventief) toezicht. 
Bij het vaststellen van de toezichtbeslissing 2012 wordt rekening gehouden met de rekeningresultaten 
2010. Ook de ontwikkeling van de gemeentelijke vermogenspositie maakt deel uit van onze 
beoordeling. 
 
De uitgevoerde inventarisatie van de rekeningresultaten 2009 en 2010 met betrekking tot de 
grondexploitatie van de Utrechtse gemeenten geeft ons thans geen aanleiding de gemeentebesturen 
attent te maken op de risico’s van de grondexploitatie in relatie tot de financiële positie van de 
gemeente. Wij constateren dat het onderwerp grondexploitatie in relatie tot de financiële positie van de 
gemeente bij vrijwel alle gemeenten een regelmatig weerkerend onderwerp van bespreking is. 
Wel zal met gemeenten, die geselecteerd worden voor het verdiepingsonderzoek in het kader van de 
grondexploitatie, in de komende periode overleg plaatsvinden over de aanleiding van het 
verdiepingsonderzoek en de verdere procedure. 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  
 
Wij stellen u voor de voorliggende Statenbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
 
De secretaris, H. Goedhart 
 


