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Samenvatting 

Het onderzoek naar het grondbeleid is in 2007 uitgevoerd, op verzoek van 
diverse personen binnen en buiten de gemeenteraad. Naast het bestuderen 
van relevante documenten zijn vele personen geïnterviewd, zowel binnen 
de gemeente als daarbuiten. Met dit rapport beogen wij antwoord te geven 
op de vraag hoe doeltreffend het grondbeleid bijdraagt aan het bereiken 
van de gewenste (sectorale) doelstellingen. Ook is bezien hoe efficiënt dit 
gebeurt.  

Onze bevindingen zijn getoetst aan een norm, waarin staat wat je zou (mo-
gen) verwachten van een gemeentelijk grondbeleid. 

Bevindingen en conclusies 
Het onderzoek heeft geleid tot de volgende bevindingen en conclusies: 

 De doelen die met inzet van het grondbeleid worden nagestreefd wor-
den verspreid over meerdere beleidsdocumenten beschreven. Een dui-
delijke koppeling tussen beleid, prestaties en geld (wat wil je, wat doe 
je daarvoor en wat kost dat) is niet aangetroffen. Het beleid is niet 
SMART, niet volledig, niet consistent en niet altijd even actueel. Het is 
daardoor lastig (bij) te sturen. 

 De verantwoording over de uitvoering van het beleid laat te wensen 
over; wel is een stijgende lijn ingezet. Er worden verbeteringen doorge-
voerd. 

 De invulling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is 
niet helder. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn niet vol-
doende met elkaar in evenwicht. De vakkennis van de betrokken me-
dewerkers is goed.  

 Er is (nog) geen sprake van een standaard werkwijze met bijbehorende 
instrumenten. Ook afdelingsoverstijgend (ketenmanagement) wordt 
onvoldoende gestuurd. Er is recent een begin gemaakt om in deze za-
ken verbetering te brengen. Zo worden de afdelingen bedrijfsvoering 
en Beheer en Leefomgeving steeds beter betrokken bij de projecten.  

 Risicomanagement staat nog in de kinderschoenen. 
 (De invoering van) programmamanagement wordt bemoeilijkt door 

gebrekkige wijze van projectmanagement. Men is ook hier begonnen 
met een verbeterslag. Voordat programmamanagement echt goed kan 
werken, zal eerst het projectmanagement op orde moeten zijn. 

 De administratie is goed gestructureerd; een verplichtingenadministra-
tie ontbreekt echter. Er zijn vraagtekens aangaande de hoogte van de 
reserve grondbedrijf. Het financieel beheer is de laatste jaren sterk ver-
beterd. Dossiers t.b.v. de accountant over grondexploitaties zijn goed 
verzorgd. 

 Controles, nacalculaties en dergelijke van grondexploitaties kunnen 
worden verbeterd. Externe oordelen in de vorm van audits en/of se-
cond opinions zijn niet standaard.  
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 Het proces van grondexploitatie houdt te beperkt rekening met een 
(dynamische) omgeving. Het planproces kent risico’s op ondoelmatig-
heid die (deels) voorkomen kunnen worden.  
Risico- en scenarioanalyses, een strategisch verwervingsplan en creatief 
benutten van marktwerking zijn niet gebruikelijk. Op deze terreinen 
zijn verbeteringen ingezet. Bij het Scheldekwartier is op een goede ma-
nier gebruik gemaakt van marktwerking. 

 De tijdige realisatie van onderdelen van het ruimtelijk programma is 
problematisch. Er worden minder woningen gebouwd dan gepland. 
Voor bedrijventerreinen is weinig beleid opgesteld, een duidelijk visie-
document ontbreekt.   

 Er is behoefte aan meer flexibiliteit in de plannen en meer interactie met 
externe partijen, zodat beter op de maatschappelijke behoeften kan 
worden ingespeeld. 

 Raad en college worstelen met hun rollen met betrekking tot grondbe-
leid, ook ten opzichte van elkaar. Hier zijn geen afspraken over. De in-
formatievoorziening verbetert, maar kan beter op de behoefte van de 
raad worden toegesneden. Dit probleem speelt bij andere gemeenten 
ook, inmiddels zijn er landelijk modellen voor het presenteren van in-
formatie voor ontwikkeld. 

 Of de beoogde maatschappelijke effecten worden bereikt, is niet na te 
gaan. Enerzijds komt dat door onduidelijke doelstellingen, anderzijds 
wordt beleidsinformatie hierover niet actief verzameld en geëvalueerd. 
Verder is de relatie tussen het beleid en het beoogde resultaat niet he-
lemaal causaal. 

Zoals u uit het bovenstaande kunt lezen, zijn er grotere en kleinere verbete-
ringsslagen gaande. Deze leiden tot verbetering, maar dienen nog hun 
maximale effect te bereiken. 

Aanbevelingen 
Dit alles heeft geresulteerd in een fors aantal aanbevelingen, die in vier 
hoofdclusters zijn onder te verdelen. 

1. Verbeter de sturingssystematiek en de informatievoorziening. 
Het beleid moet goed worden geformuleerd en de bijbehorende informatie over 
de effectiviteit en efficiëntie van de uitvoering ervan moet goed worden georga-
niseerd. 

2. Verbeter de doelmatigheid van de organisatie. 
Voer een standaard werkwijze voor projectmanagement in alsmede een systeem 
van kwaliteitszorg, en verbeter de afstemming tussen de afdelingen. 

3. Verbeter het grondexploitatiesaldo en de risicobeheersing. 
Zorg voor een betere winstgevendheid van projecten, onder meer door de markt 
beter te benutten. Voer een gestructureerd systeem van risicomanagement in 
als onderdeel van het project- en programmamanagement. 

4. Verbeter de positie van de gemeente op de grondmarkt. 
Zorg dat de gemeente de regie houdt op de gewenste ruimtelijke ontwikkelin-
gen. 
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Deze vier aanbevelingen zijn algemeen geformuleerd; in hoofdstuk 10 wor-
den zij nader en concreet uitgewerkt, zodat men ermee aan de slag kan. 
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Voorwoord 

Voor u ligt het rapport Grondbeleid. Een omvangrijk onderwerp, dat de af-
gelopen periode nogal wat heeft losgemaakt in Vlissingen.  

Wij startten het onderzoek, op verzoek van raadsleden, begin 2007. Gaan-
deweg bleek al snel dat er veel speelt rond grond in Vlissingen. Het werd 
dan ook een omvangrijk onderzoek. Halverwege speelde zich de crisis rond 
het Scheldekwartier af, die uiteindelijk uitmondde in de val van het vorige 
college. Wij zijn de medewerkers van de gemeente zeer erkentelijk dat zij 
constructief met ons hebben gepraat over een kwestie die voor hen op dat 
moment erg gevoelig lag. 

Zoals u begrijpt heeft dit alles ons parten gespeeld bij de totstandkoming 
van dit rapport. Behalve vertraging doemde bij ons de vraag op “Wat doen 
we met het Scheldekwartier in het rapport?”. We hebben ervoor gekozen 
het een plaats te geven. Net zoals je een olifant in je huiskamer niet kunt 
negeren, kun je de perikelen rond het Scheldekwartier niet negeren als je 
een rapport over grondbeleid in Vlissingen schrijft in het jaar 2007. Het 
heeft dus een plaats in dit rapport, maar wel een gepaste.  

Het gaat ons als rekenkamercommissie namelijk altijd om de grote lijnen, 
de rode draad, en de structuren. Hoe werkt het? Waarom gaat dat zo? Kan 
het beter? Vooral die laatste vraag heeft onze warme belangstelling. Dit rap-
port is dan ook een rapport over waar kansen liggen, hoe het beter kan. Ie-
dere organisatie heeft tenslotte ruimte voor verbetering.  

Een nieuw college is ondertussen voortvarend aan de slag gegaan met de 
verdere ontwikkeling van de organisatie. De reactie van het college op dit 
rapport wekt het vertrouwen dat Vlissingen “op de goede weg” is. U als le-
zer willen we dan ook de boodschap meegeven: sta stil bij de leerpunten  en 
pak de kansen die wij in de aanbevelingen aanreiken. Vlissingen wordt er 
beter van. 
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1 Inleiding 

1.1 Inleiding 
De Rekenkamercommissie heeft gedurende de periode maart tot december 
2007 onderzoek gedaan naar het grondbeleid van de gemeente Vlissingen.  

Het grondbeleid van de gemeente Vlissingen is een complexe uitdaging 
want Vlissingen behoort, samen met de gemeente Middelburg, tot de meest 
dichtbevolkte stedelijke gebieden van de provincie Zeeland. Binnen deze 
gemeenten woont op nog geen 5 procent van de oppervlakte circa 25 pro-
cent van de inwoners van de provincie. Dit stelt hoge eisen aan de ruimte-
lijke inrichting.  

Daarbij heeft de gemeente Vlissingen een grote herstructureringsopgave. 
Deze opgave hangt samen met het industriële verleden en heeft ook een 
sterke sociale agenda.  

De gemeente kan de ruimtelijke ontwikkelingen sturen door doelmatig en 
doeltreffend gebruik te maken van instrumenten van het grondbeleid. 
Hiermee kan de gemeente haar ruimtelijke opgave invullen en daarmee 
bijdragen aan1: 

 Het bevorderen van maatschappelijk gewenst ruimtegebruik, realisatie 
van bestemmingen en van beleidsinhoudelijke doelstellingen. 

 Het verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik, de zeggenschap 
voor de burger en de marktwerking op de grondmarkt. 

 Het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en op-
brengsten over gebruikers, eigenaren, ontwikkelaars en overheid. 

 
Het gebruik van deze instrumenten wordt in dit rapport geanalyseerd. 
Gedurende het onderzoek is in opdracht van het College een integriteiton-
derzoek gestart met betrekking tot het project Scheldekwartier, een belang-
rijk project van het grondbeleid. Gezien de mogelijke juridische consequen-
ties hiervan heeft de Rekenkamercommissie besloten slechts zijdelings het 
project Scheldekwartier in het onderzoek te betrekken.  

1.2 Aanleiding 
Waarom dit onderzoek? In gesprekken met raadsleden is grondbeleid als 
onderzoeksonderwerp naar voren gekomen. De leden van de gemeenteraad 
ervaren het grondbeleid als een complex beleidsterrein. Dit geldt vooral 
voor de invulling van de kaderstellende en controlerende rol van de ge-
meenteraad en het consequent hier naar handelen. Daar zijn verschillende 
redenen voor. 

                                                           

 

1 Nota Grondbeleid “Op grond van nieuw beleid” (VROM) 
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 Ten eerste speelt hier een algemeen probleem met betrekking tot de in-
vulling van het begrip kaderstelling. Het begrip kaderstelling is niet 
vermeld in de Wet dualisering gemeentebestuur of de Gemeentewet. 
Toch is kaderstelling vooral sinds de invoering van het dualisme een 
belangrijke taak van de Raad: de Raad stelt de kaders waarbinnen het 
College zijn bestuursbevoegdheid kan uitoefenen. De wetgever laat 
veel ruimte voor (en noodzaak tot) interpretatie en uitwerking van de 
kaderstellende rol in de politieke praktijk. Vanaf de invoering van het 
duale stelsel heerst er dan ook in vrijwel alle gemeenten een spraak-
verwarring over het begrip “kaderstellende rol” van de Raad.  

 Vervolgens gaat het bij het grondbeleid om het bieden van instrumen-
ten voor het oplossen van problemen op een breed scala van (sectorale) be-
leidsterreinen. Hieronder vallen sociale problemen op het gebied van 
onderwijs, leefbaarheid, veiligheid, zorg maar ook werk en economie. 
Elke beleidsterrein heeft zijn eigen beleidscyclus (doelstellingen, uit-
voering, evaluatie, bijstelling) en kent diverse beleidsniveaus (rijk, pro-
vincie, gemeente).  

 Ten derde is merkbaar dat de positie van de gemeente op de grond-
markt is veranderd. Mede door de toegenomen belangstelling voor de 
grondmarkt vanuit marktpartijen is de gemeente minder dominant. 
Projecten worden steeds meer gerealiseerd in een diversiteit aan sa-
menwerkingsvormen. Het gaat steeds om unieke projecten met veelal 
een lange doorlooptijd en veel betrokken partijen. Goede projectbeheer-
sing is in toenemende mate van belang. 

 Tenslotte is er een toenemende aandacht voor grondbeleid gelet op de 
mogelijke (financiële) risico’s voor de gemeente. In de onderzoeksperio-
de heeft de discussie rondom het project Scheldekwartier in het brand-
punt van de belangstelling gestaan en was zelfs aanleiding tot de val 
van het College. Hoewel het geen directe aanleiding is geweest voor het 
onderzoek, illustreert het duidelijk de impact die het grondbeleid op de 
gemeente kan hebben.  

Kortom: voldoende redenen om het grondbeleid aan een onderzoek te on-
derwerpen.  

1.3 Standpunt Rekenkamercommissie 
Wij zijn van mening dat gemeenteraden die hun beleidsvormende rol op 
het gebied van grondbeleid serieus nemen, naar de toekomst kijken, visie 
ontwikkelen, doelen bepalen en gewenste prestaties en uitkomsten van be-
leid beschrijven. Zij zijn proactief in plaats van reactief. Om hier de ruimte 
voor te scheppen moeten zij hun eigen agenda vaststellen, beslissen over 
onderwerpen die men wil bespreken, concentreren op prestaties en niet op 
de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan vastgesteld beleid.  

Uitgaande van de noodzaak van beleidsruimte bij het College, is het van be-
lang dat de Raad zich concentreert op de hoofdlijnen van beleid en toezicht 
houdt op de uitvoering. De Raad moet zodanige kaders stellen voor de uit-
voering van het beleid dat werkelijk recht gedaan wordt aan de formele 
eindverantwoordelijkheid, zonder het College voor de voeten te lopen en te 
hinderen in hun professionele taakuitvoering.  
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Het College dient zorg te dragen voor de voorbereiding en uitvoering van 
het grondbeleid, en moet daarbij naar onze mening een resultaatgerichte en 
integrale aanpak hanteren. Integraal betekent dat de onderdelen van de 
aanpak onderling niet strijdig zijn en dat de aanpak past binnen de bredere 
context van het beleid. Vaak zal de gemeente hiervoor moeten samenwer-
ken met instellingen die werkzaam zijn op diverse beleidsterreinen om ver-
schillende doelstellingen op projectniveau goed af te stemmen.  

1.4 Doel en vraagstelling 
Dit onderzoek heeft tot doel aanbevelingen te formuleren die leiden tot een  
grotere effectiviteit bij de inzet van het grondbeleid m.b.t. het realiseren van 
(sectorale) doelstellingen, en/of een meer efficiënte uitvoering van het 
grondbeleid. Wij zijn daarbij vooral op zoek gegaan naar voor het gehele 
grondbeleid geldende verbeterpunten en niet naar een voor een bepaald 
project specifieke verbetering. Daarmee richten wij ons vooral op de taak-
stelling van de Raad om te sturen op hoofdlijnen. 

1.4.1 Hoofdvragen 
De Rekenkamercommissie heeft in dit onderzoek een aanzet gedaan om te 
beoordelen hoe doeltreffend het grondbeleid bijdraagt aan de gewenste sec-
torale doelstellingen. Daarbij is vooral gekeken naar de realisatie van secto-
rale doelstellingen die betrekking hebben op wonen en werken, omdat het 
overgrote deel van de projecten van het grondbeleid hierop betrekking 
heeft. Daarnaast hebben wij nagegaan hoe efficiënt het proces van het 
grondbeleid wordt uitgevoerd.  

1.4.2 Deelvragen 
Het grondbeleid biedt instrumenten om sectorale doelstellingen te verwe-
zenlijken. Om te kunnen beoordelen in hoeverre dit mogelijk is, worden in 
hoofdstuk 3 de Nota Grondbeleid, de Programmabegroting en de jaarstuk-
ken toegelicht. Verder wordt ingezoomd op de doelstellingen van het secto-
rale beleid.  Zijn deze doelstellingen duidelijk geformuleerd en consistent, 
zodat duidelijk is wat er door het inzetten van het instrument  grondbeleid 
moet worden bereikt?   

Vervolgens zijn wij nagegaan welke middelen de gemeente inzet om het 
grondbeleid  te realiseren. Is er sprake van een efficiënte werkwijze en een 
goed beheer van de financiën? Deze onderwerpen worden besproken in 
hoofdstuk 4. 

In hoofdstuk 5 wordt verder ingezoomd op de grondexploitaties. Hoe 
wordt de grondexploitatie vormgegeven? Ook zaken die hier direct mee 
samenhangen, zoals verwerving, planvorming en uitgifte komen aan bod in 
dit hoofdstuk.  

Vervolgens is het de vraag of de sectorale doelstellingen op het gebied van 
wonen en werken worden gerealiseerd. Hoofdstuk 6 gaat hier kort op in. 

Wat zijn de maatschappelijke effecten en hoe wordt samengewerkt met be-
trokken partijen? Een en andere is beschreven in hoofdstuk 7. 
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Ten slotte gaan wij in op de vraag in hoeverre de Raad het grondbeleid 
stuurt. Welke informatie heeft de Raad ter beschikking? Kan zij hiermee het 
grondbeleid sturen? En doet zij dat ook? De uitwerking hiervan is opgeno-
men in hoofdstuk 8. 

1.5 Uitvoering van het onderzoek 
Het onderzoek is gestart met een gesprek met een aantal raadsleden. Ver-
volgens heeft de Rekenkamercommissie  alle dossiers doorgenomen die 
voor de afzonderlijke projecten zijn opgesteld. Daarnaast hebben wij de No-
ta Grondbeleid en alle relevante beleidskaders bestudeerd. Vervolgens zijn 
er interviews afgenomen met medewerkers van de gemeentelijke afdelin-
gen. Tijdens het onderzoek heeft het College een onderzoek gestart naar het 
project Scheldekwartier. De toenmalige wethouder wilde op dat moment  
niet meewerken aan het onderzoek. Na overleg met het presidium van de 
Raad is alsnog medewerking verleend. Na de interviews binnen de ge-
meente heeft de rekenkamercommissie gesproken met externe partijen. Dit 
betrof met name de woningbouwcorporatie, de Kamer van Koophandel, 
MKB, een projectontwikkelaar en de provincie Zeeland.  

Na afronding van de interviews is de rapportage uitgewerkt. Wij hebben 
kennis genomen van het onderzoeksrapport van bureau Integis naar het 
Scheldekwartier, maar hier geen gebruik van gemaakt voor dit onderzoek. 

1.6 Opzet rapport 
Hoofdstuk 2 bevat de in het onderzoek gehanteerde definities. Ook vindt u 
hier een beoordelingskader dat door ons gebruikt is in het onderzoek. Dit 
beoordelingskader bestaat uit wettelijke kaders en een normenkader. In de 
hoofdstukken 3 tot en met 8 treft u de bevindingen aan van het onderzoek 
en de beantwoording van de deel- en hoofdvragen. In hoofdstuk 9 zijn de 
conclusies samengevat en is een slotbeschouwing opgenomen. Tenslotte 
treft u in hoofdstuk 10 de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie aan 
met betrekking tot het grondbeleid. In de bijlagen zijn de ambtelijke en be-
stuurlijke reacties op het rapport opgenomen in het kader van het weder-
hoor. Tevens kunt u hier het nawoord van de rekenkamercommissie vinden 
op deze reacties. 
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2 Definities en kaders 

2.1 Inleiding 
De Rekenkamercommissie wil nagaan of de doelen waarvoor men het 
grondbeleid inzet worden gerealiseerd. Ook wil zij weten of dat leidt tot de 
effecten die de gemeente voor ogen had met het beleid. Daarnaast kijkt de 
Rekenkamercommissie of het grondbeleid doelmatig wordt uitgevoerd.  

De Rekenkamercommissie ziet het grondbeleid als een productieproces. In 
dat proces onderscheiden we vier aspecten: middelen, activiteiten, presta-
ties en effecten. Voor de beoordeling van de doeltreffendheid worden de 
bereikte prestaties / effecten afgezet tegen de doelstellingen van het beleid. 
Voor de doelmatigheid wordt gekeken of de inzet van middelen en de uit-
voering van activiteiten efficiënt verloopt.  

In dit hoofdstuk wordt allereerst kort ingegaan op grondbeleid in het alge-
meen. Wat is grondbeleid en waarvoor dient het? En wat is het wettelijk 
kader? Daarna wordt het normenkader van het onderzoek geschetst.  

2.2 Wat is grondbeleid? 
Wie de beschikbare ruimte optimaal wil gebruiken, moet daarvoor een 
zorgvuldig afgewogen en goed doordacht beleid hebben. Dat geldt voor 
overheden in nog sterkere mate dan voor particulieren. Indien een overheid 
een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling wenst, kan zij óf zelf grond aanko-
pen óf randvoorwaarden aangeven op basis waarvan de grondeigenaar zelf 
de ruimtelijke ontwikkeling kan realiseren. Grondbeleid houdt in dat de 
strategie wordt bepaald om te bereiken dat de gewenste ruimtelijke ont-
wikkeling optimaal wordt gestimuleerd/ gerealiseerd. Het hebben van 
grondposities heeft invloed op de werkwijze. 

 
Figuur 1: schematische weergave grondbeleid 

De gemeente kan grondbeleid voeren door de grondmarkt te reguleren, 
voornamelijk via het stelsel van de ruimtelijke ordening. Als de overheid 
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zich hiertoe beperkt, dan wordt gesproken van een faciliterend grondbeleid. 
De gemeente kan bovendien optreden als marktpartij: de overheid betreedt 
de grondmarkt om grond te kopen, te ontwikkelen en vervolgens zelf te 
gebruiken of weer te verkopen. In dat geval wordt gesproken van een actief 
grondbeleid.  

De gemeente intervenieert op de grondmarkt met als doel het feitelijk ruim-
tegebruik beter te laten aansluiten op het maatschappelijk gewenste ruim-
tegebruik. Grondbeleid is daarmee een instrument van ruimtelijk beleid. De 
legitimatie van deze interventies is dat de markt zonder overheidsingrijpen 
niet het maatschappelijk gewenste ruimtegebruik oplevert. Grondbeleid is 
echter niet alleen gericht op het realiseren van het maatschappelijk gewens-
te ruimtegebruik, maar ook op een redelijke verdeling van de kosten en ba-
ten daarvan.  

Bij de verdeling van grond is het van belang dat alle maatschappelijke sec-
toren aan bod komen, ook de minder draagkrachtige. Daarnaast gaat 
grondgebruik gepaard met externe effecten zoals aantasting van natuur en 
milieu, geluidshinder etc. Zou verdeling van grond aan de ‘vrije’ markt 
worden overgelaten, dan zou een maatschappelijk ongewenste ruimtelijke 
inrichting ontstaan. Afzonderlijke grondgebruikers hebben veelal geen di-
rect belang bij het betrekken van externe effecten bij hun afwegingen. Het 
zijn deze eigenschappen van grondgebruik die een actieve bemoeienis van 
de gemeente op de grondmarkt rechtvaardigen. 

2.3 Wettelijk kader 
De meer ordende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het 
gebied van het  ruimtelijke beleid zijn vastgelegd in de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening (WRO). De WRO regelt hoe ruimtelijke plannen tot stand 
komen. Op rijksniveau wordt hier invulling aangegeven door rijksnota’s 
(Nota Ruimte), op provinciaal niveau door structuurvisies en streekplannen 
en op gemeentelijk niveau door locale structuurvisies en bestemmingsplan-
nen. 

In 2008 zal een nieuwe WRO in werking treden. Onderdeel van deze WRO 
wordt de Grondexploitatiewet die de regiefunctie en de mogelijkheden 
voor kostenverhaal voor gemeenten versterkt als zij de grond niet in han-
den hebben. 

Voor de sturende taken van de gemeente zijn de Gemeentewet (Gemw), de 
Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) en de Onteigeningswet, van belang. 
In de Gemeentewet is de inrichting van de gemeente aangegeven evenals 
de samenstelling en bevoegdheden van de besturen. De Wet Voorkeurs-
recht gemeenten (WVG) geeft de gemeente het wettelijke recht (en geen 
plicht) van voorrang bij de verwerving van onroerende zaken. Het voor-
keursrecht houdt in dat de eigenaren bij verkoop van gronden eerst de ge-
meente in de gelegenheid dienen te stellen de onroerende zaak te verwer-
ven. Op deze wijze biedt het voorkeursrecht gedurende het planvormings-
proces bescherming tegen ongewenste verkopen. Wanneer de gemeente 
grond niet op reguliere wijze kan kopen, kan de gemeente een onteige-
ningsprocedure inzetten op grond van de Onteigeningswet. Onteigening is 
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alleen mogelijk als dit in het algemeen belang is, onder bepaalde voorwaar-
den en tegen schadeloosstelling.  

Daarnaast zijn gemeenten bij het vormgeven van het grondbeleid ook ge-
bonden aan Europese regelgeving. Het gaat vooral om het tegengaan van 
bepaalde vormen van staatssteun bij aan- en verkopen van gronden en aan-
bestedingsregels bij opdrachtverlening. 

Met betrekking tot de verantwoording van het gevoerde grondbeleid is het 
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van belang. Het BBV verplicht 
gemeenten bij de begroting en het jaarverslag een programmaplan / ver-
antwoording op te stellen met daarin een paragraaf over het grondbeleid. 

2.4 Normenkader 
Voor de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het 
grondbeleid hebben wij in hoofdzaak de onderstaande normen gebruikt. 
Daarnaast zijn bij verschillende onderdelen “deel” normen geformuleerd 
om de beoordeling op basis van de hoofdnorm te onderbouwen.  

2.4.1 Doelstellingen: de kaders 
Het is aan de Raad om aan te geven welke doelen door inzet van het 
grondbeleid gerealiseerd moeten worden, tot welke concrete doelstellingen 
en resultaten dit herleid kan worden en welke middelen ingezet kunnen 
worden om dit doel te bereiken. Omdat het grondbeleid een instrument is 
om het sectorale en ruimtelijke beleid te realiseren gaat het allereerst om: 
1. Doelstellingen ten aanzien van de ruimtevragende functies: dat zijn sectorale 

doelstellingen ten aanzien van wonen, werken, recreatie, zorg, onder-
wijs enzovoorts.  

2. Doelstellingen ten aanzien van ruimtelijke verdeling van functies: dat zijn 
ruimtelijke doelstellingen en visies waarin  wordt afgewogen welke 
functies waar zijn toegestaan, wat zich vertaalt in structuurvisies en be-
stemmingsplannen. 

3.  Doelstellingen ten aanzien wat de gemeente doet en voorschrijft ten aanzien 
van het handelen met en in grond (Nota Grondbeleid). 

De Programmabegroting is het instrument voor het toekennen van priori-
teiten en vastleggen van  concreet geformuleerde (SMART+C) doelstellin-
gen. In de jaarstukken wordt hierover vervolgens verantwoording afgelegd. 
Alleen een consistente vertaling van hoofddoelstellingen naar operationele 
doelstellingen en uitvoeringsdoelstellingen voor het grondbeleid maakt 
heldere verantwoording en bijsturing ten aanzien van doelrealisatie en be-
leidseffectiviteit mogelijk.  

Norm:  
 Het grondbeleid gaat uit van heldere en concrete kaders en doelstellingen, die 

in lijn zijn met beleid ten aanzien van de ruimtevragende functies en het beleid 
ten aanzien van de ruimtelijke verdeling. Centrale beleidskaders zijn de Pro-
grammabegroting en de Nota Grondbeleid 

 De mate waarin door de Raad de doelstellingen voor het grondbeleid 
SMART+C (zie bijlage 1) zijn geformuleerd bepaalt in hoeverre (bij)sturing 
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ten aanzien van doelmatigheid en doeltreffendheid van het grondbeleid moge-
lijk is.  

2.4.2 Middelen: de organisatie 
Het is aan het College om het grondbeleid uit te voeren door middel van 
het realiseren van projecten. Het College dient deze projecten en de bijbe-
horende inzet van personeel en financiën te beheersen. Als het gaat om 
unieke en complexe projecten is een projectmatige aanpak hiervoor een 
vereiste. 

Een projectmatige aanpak vereist: 

 Eerst en vooral een duidelijk doel. 
 Heldere definitie en invulling van de verschillende (sleutel)rollen. 
 Een projectplan. 
 Sturing van de projectaspecten: projectorganisatie, tijd, geld, kwaliteit 

en informatie. 
De projecten maken onderdeel uit van een programma. Het College dient 
sturing te geven aan de projecten zodat doelstellingen van het programma 
gerealiseerd worden (programmamanagement). 

Tenslotte dient het College sturing te geven aan de financiën van het 
grondbeleid ter beheersing van financiële risico’s. 

 Norm:  
 Het College werkt het grondbeleid uit in regels en procedures voor de uitvoe-

ring. Hierbij staat het bereiken van het doel voorop en er is oog voor risico’s die 
hiermee samenhangen. Gezocht wordt naar manieren om deze risico’s te on-
dervangen. 

 De mate waarin gebruik wordt gemaakt van een professionele projectmatige 
aanpak draagt bij aan de sturing en de doelmatigheid van het grondbeleid. 

 De mate waarin programmamanagement wordt toegepast draagt bij aan de 
mogelijkheden voor sturing van de doeltreffendheid van het grondbeleid. 

  De aanwezigheid van een beheersysteem ten aanzien van de financiën en ver-
plichtingen van het grondbeleid, draagt bij aan de doelmatigheid en sturings-
mogelijkheden van het grondbeleid. 

2.4.3 Activiteiten: de grondexploitatie 
Het is aan de ambtelijke organisatie om het grondbeleid tot op het niveau 
van de verschillende grondexploitaties uit te voeren. Dit valt uiteen in: 

 Grondverwerving. 
 Ontwikkelen (planvorming en bouw- en woonrijp maken van gron-

den). 
 Gronduitgifte. 
Bij actief grondbeleid is sprake van bedrijfseconomische activiteiten, dus 
doelmatigheid betekent hier het tegen zo laag mogelijke kosten het genere-
ren van zo hoog mogelijke opbrengsten. Dit binnen de doelstellingen zoals 
door de overheden gesteld. Het gaat hier om een optimale verdeling tussen 
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kosten en opbrengsten. Het gebruik van wettelijke instrumenten (WVG, 
Onteigeningswet), inzicht in de markt en het gebruik van marktwerking 
hebben direct invloed op de doelmatigheid. 

Daarnaast dienen de beleidsmatige kaders (programmatische en ruimtelijke 
uitgangspunten en randvoorwaarden) doorvertaald te worden naar de ac-
tiviteiten van het grondbeleid.  

Norm:  
 De mate waarin gestuurd wordt op het bereiken van een optimale verdeling 

tussen kosten en opbrengsten. 
 De mate waarin beleidsmatige kaders doorvertaald zijn naar de activiteiten is  

bepalend voor de doeltreffend van het grondbeleid. 

2.4.4 Prestaties: locaties  
Door middel van het grondbeleid dienen tijdig geschikte locaties voor het 
realiseren van (sectorale) beleidsdoelstellingen beschikbaar te zijn. De pres-
taties van het grondbeleid behelzen in hoofdzaak de tijdige uitgifte van 
bouwrijpe gronden. Bij de uitgifte van bouwrijpe gronden is het doel dat 
door een derde partij de door de gemeente gewenste functies worden ge-
realiseerd. Vooral door dit laatste dienen de (sectorale) beleidsdoelstellin-
gen te worden gerealiseerd.  
 

Norm:  
 Het College dient zorg te dragen dat de projecten van het grondbeleid tijdig 

worden gerealiseerd, op de juiste plaats en dat zij bijdragen aan de doelstellin-
gen. 

 Beleidsinformatie is aanwezig om de prestaties van het grondbeleid te kunnen 
beoordelen; zo nodig vindt bijsturing plaats. 

 

2.4.5 Effecten: wonen en werken 
Het grondbeleid wordt als instrument ingezet om (sectorale) beleidsdoelen 
te realiseren. Hierdoor is er geen direct verband tussen de inzet van het 
grondbeleid en het realiseren van de (sectorale) beleidsdoelen, maar wel 
een indirect verband. Met name de partijen waarmee wordt samengewerkt 
ervaren de effecten van het grondbeleid.   
 

Norm:  
 De inzet van het instrument grondbeleid heeft in de ogen van externe (maat-

schappelijke) partijen belangrijke positieve maatschappelijke effecten.2 
 
 

                                                           

 

2 In het onderzoek is dit beperkt tot de aspecten wonen en werken 
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2.4.6 Beleidslijn relatie Raad en College 
Door de invoering van het dualisme is de verhouding tussen Raad en Col-
lege veranderd. In allerlei onderzoeken wordt steeds duidelijker dat dit veel 
gevolgen heeft. Doordat de Raad een controlerende en een kaderstellende 
taak heeft gekregen, verandert de verhouding met het College en daarmee 
de informatiebehoefte. Steeds vaker komt naar voren dat er ook behoefte is 
aan afspraken die het gedrag van Raad en College ten opzichte van elkaar 
reguleren. Dergelijke afspraken geven duidelijkheid en maken dat de ver-
schillende gemeentelijke organen hun taken beter kunnen uitvoeren. Glo-
baal kan van deze afspraken gezegd worden dat de verschillende organen: 
Raad, College en ambtelijk apparaat gekend worden in hun rol. Dat wil 
zeggen dat de Raad de ruimte krijgt om kaders te stellen en te controleren. 
Zij krijgt ook tijdig en actief de informatie die zij hiervoor nodig heeft.  

De Raad stelt daar tegenover dat zij zorgt voor professionalisering van haar 
functioneren en laat de uitvoering, na de kaderstelling over aan het College. 
Het College draagt in overleg met de Raad zorg voor een open en adequate 
informatievoorziening. Zij krijgt van de Raad het vertrouwen om de uitvoe-
ring ter hand te nemen3 . Op deze wijze kan zich samenwerkingsdualisme 
ontwikkelen: samenwerken met open communicatie, afspraken en ver-
trouwen. 

De Raad moet heel concreet aangeven hoe het door middel van voortgangs-
rapportages op de hoogte gehouden wil worden van de stand van zaken. 
Het College moet er voor zorgen dat de Raad de gevraagde informatie op 
tijd krijgt.  Verder moet de informatie zo gestructureerd zijn dat de Raad 
kan beoordelen of het grondbeleid inderdaad blijft binnen de gestelde richt-
lijnen en criteria. De Raad moet het grondbeleid vervolgens alleen beoorde-
len op de door haar zelf gestelde criteria.  

Voor het werken op deze manier is onderling vertrouwen tussen Raad en 
College een voorwaarde. Daarbij is het van belang dat zowel de Raad als 
het College zich bewust is van de verschillende taak en verantwoordelijk-
heid en dat men niet op elkaars stoel gaat zitten. 

Norm: 
 De Raad heeft voor de invulling van haar kaderstellende en controlerende rol 

behoefte aan informatie waarvoor geldt: 
a) Actief en tijdige informatie van het College. 
b) Transparante en eenduidige gegevens. 
c) Geen overdaad aan gegevens, maar op de taak toegesneden informatie, 

bijvoorbeeld door uitgewerkte alternatieven, geen uitvoeringsinforma-
tie. 

d) SMART+C geformuleerde informatie. 

   

                                                           

 
3 Actieprogramma lokaal bestuur, Vernieuwingsimpuls dualisme en lokale demo-
cratie, 2004. Raadsmanifest gemeente Gennep, november 2007. 
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3 Doelstellingen: kaders van beleid  

3.1 Inleiding 
Het grondbeleid wordt geformuleerd in de Nota Grondbeleid, de Pro-
grammabegroting en de jaarstukken. Deze worden in de volgende twee pa-
ragrafen besproken. Omdat het grondbeleid een instrument is voor het sec-
torale/integrale beleid worden deze beleidskaders daarna kort uiteen gezet. 
Ook worden de van belang zijnde ruimtelijke kaders vermeld. Dit heeft als 
functie dat de verschillende doelen waarvoor het grondbeleid wordt inge-
zet, in beeld worden gebracht.  

Bij de conclusies wordt ingegaan op de vraag of de beleidsdoelen 
SMART+C zijn geformuleerd en er een onderlinge consistentie bestaat tus-
sen, in de verschillende beleidskaders, genoemde doelstellingen. De mate 
waarin door de Raad de  doelstellingen voor  het grondbeleid SMART+C 
(zie bijlage 1) zijn geformuleerd bepaalt in hoeverre (bij)sturing ten aanzien 
van doelmatigheid en doeltreffendheid van het grondbeleid mogelijk is.  

3.2 Nota Grondbeleid 
De gemeente Vlissingen heeft een Nota Grondbeleid. In de Nota Grondbe-
leid, vastgesteld door de gemeenteraad in april 2005, wordt de hoofddoel-
stelling van het grondbeleid, als volgt omschreven:  

Het beschikbaar krijgen van ruimte voor de vestiging van door de gemeente ge-
wenste functies op: 

 De gewenste plaats. 

 Tijdig. 

 Tegen aanvaardbare kosten. 

De belangrijkste doelstelling van de Nota is het grondbeleid optimaal te la-
ten bijdragen aan de realisering van het zogenoemde sectorale beleid op het 
gebied van wonen, werken, recreëren, toerisme en economie, verkeer en 
vervoer, ruimtelijke ordening en maatschappelijke ontwikkeling. 

Het toepassen van het grondbeleid heeft daarmee grote ruimtelijke effecten. 
Het bepaalt in belangrijke mate de plek van woningen, bedrijventerreinen, 
landbouwgronden en natuur- en recreatiegebieden. En binnen de locatie 
van deze functies ook de morfologie ervan. Als we ons beperken tot de plek 
van woningen, dan hebben het grondbeleid en de grondmarkt invloed op 
het tempo van de woningbouwproductie, het type woningen (koop- dan 
wel huurwoningen, eengezinswoningen of meergezinswoningen, grondge-
bonden of niet grondgebonden), de bouwstijl, het voorzieningenniveau, de 
omvang van de groenvoorzieningen, de ontsluiting en infrastructuur, en-
zovoorts. Bovendien zijn deze functies onderling van invloed op elkaar, en 
hebben het beleid en de markt ook dáár invloed op. 

De Nota Grondbeleid vormt de leidraad voor het handelen met betrekking 
tot de exploitatie van gronden. De Nota fungeert als een soort 'gereed-
schapskist', waarbij op hoofdlijnen de mogelijkheden binnen het grondbe-
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leid worden beschreven. De nota beoogt aan te geven in welke omstandig-
heden welk grondbeleidsinstrumentarium uit de gereedschapskist wordt 
ingezet, door wie en op welke wijze, en hoe daarover verantwoording 
wordt afgelegd. 

De aanleiding voor de Nota Grondbeleid ligt in de politiek-bestuurlijke be-
hoefte aan een expliciet kader voor de sturing en verantwoording ten aan-
zien van de grondexploitaties. In samenhang hiermee vormt de invoering 
van het dualisme een belangrijke aanleiding. Dit dualisme vraagt verster-
king van de financiële functie ter verbetering van de controlerende rol van 
de Raad. Ten aanzien van het grondbeleid is er voor gekozen om tenminste 
eens in de vier jaar de Nota Grondbeleid te actualiseren. Op basis hiervan 
vindt jaarlijks sturing en verantwoording plaats via de paragraaf grondbe-
leid van de Programmabegroting respectievelijk het jaarverslag. 

3.3 Programmabegroting en Jaarstukken 
De Programmabegroting en het jaarverslag vormen de kern voor de sturing 
en verantwoording van het gemeentelijke beleid. De Programmabegroting 
geeft antwoord op de vragen: (1) wat moet worden bereiken, (2) wat wordt 
daarvoor gedaan en (3) wat mag dat kosten.  

De Programmabegroting is opgebouwd uit meerdere programma’s die  sec-
toraal of meer integraal gericht zijn. In het programma “Ruimtelijk Ontwik-
kelen” zijn in hoofdzaak de projecten van het grondbeleid opgenomen. 
Vanaf de Programmabegroting 2005-2008 zijn bij het programma Ruimtelijk 
Ontwikkelen de volgende beleidsdoelen aangegeven: 

1. Optimaal accommoderen van vooral de functies wonen, werken en recreëren 
met de randvoorwaarde dat de functies zodanig worden gesitueerd dat zij el-
kaar onderling zoveel mogelijk versterken.  

2. Versterken en verhogen van het voorzieningenniveau, zodat een zo gunstig 
mogelijk woon- en leefklimaat ontstaat. 

Deze dubbeldoelstelling geeft de (maatschappelijke) effecten aan die met 
het beleid worden beoogd. In de Programmabegroting worden deze alge-
mene beleidsdoelstelling niet nader geoperationaliseerd naar beter meetba-
re doelstellingen. Wel wordt in meer sectoraal gerichte programma’s  ver-
wezen naar het programma “Ruimtelijk Ontwikkelen” als het gaat om het 
realiseren van doelstellingen. Het zijn vooral de programma’s “Wonen in 
diversiteit” en “Toerisme en economie”. Het programma “Ruimtelijk Ont-
wikkelen” focust dus vooral op de integraliteit en de realisatie van diverse 
sectorale doelstellingen. 

Duidelijk is aangegeven dat het instrument grondbeleid wordt ingezet om 
de doelstellingen te realiseren. De paragraaf Grondbeleid geeft een samen-
vatting van het grondbeleid zoals opgenomen in de Nota Grondbeleid.  

In de Jaarstukken wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de realisa-
tie van de programma’s. De verantwoording is vooral financieel van aard 
en op het proces gericht. In de laatste jaren is deze informatie verbeterd. 
Het proces rond een exploitatie wordt steeds beter beschreven. De koppe-
ling tussen de verschillende exploitaties en het integrale beleid en de doelen 
die hiervoor gesteld zijn, is niet duidelijk. Dit kan ertoe leiden dat er geen 
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goed beeld is van de gevolgen van beslissingen voor het bereiken van sec-
torale doelen. Het bereiken van die doelen is vaak gekoppeld aan het be-
houden van ontvangen gelden.  

3.4 Onderliggende beleidskaders  
Het programma Ruimtelijk Ontwikkelen en de andere programma's die ge-
relateerd zijn aan het grondbeleid kennen diverse onderliggende beleids-
kaders. In de onderstaande paragrafen worden de voor het grondbeleid be-
langrijkste kort samengevat. 

3.4.1 Stedelijke vernieuwing: ISV-beleid 
De aanwijzing tot stadsgewest van de gemeenten Vlissingen en Middelburg 
in 1991 heeft geleid tot samenwerking op diverse beleidsterreinen. Het 
stadsgewestelijke Programma Stedelijke Vernieuwing 2000-2004 was hier-
van een resultaat. Op basis van dit programma is voor het eerste tijdvak een 
bijdrage uit het ISV beschikbaar gesteld voor de stedelijke vernieuwingsop-
gave in het stadsgewest. Diverse projecten hebben op basis hiervan een fi-
nanciële bijdrage ontvangen. Ook voor het nieuwe tijdvak 2005-2010 is het 
stadsgewest aangewezen als programmagemeente. Dat wil zeggen dat we-
derom een Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (MOP) is opgesteld waarin 
de stedelijke vernieuwingsopgave voor het tweede tijdvak uiteen wordt ge-
zet. 
In het MOP zijn de volgende doelstellingen opgenomen: 
1. Wonen: voorzien in de woningbehoefte in het stadsgewest en bijdragen in de opvang 

van de woningbehoefte van elders door te voorzien in een goede woningdifferentiatie, 
waarbij de vraag (naar meer kwaliteit) en het streven naar duurzaamheid centraal 
staan. 

2. Omgevingskwaliteit: streeft naar een situatie waarin unieke kwaliteiten van het stede-
lijke gebied en de zich daarin bevindende wijken en buurten worden behouden en waar 
mogelijk verder worden geaccentueerd. 

3. Zorgvuldig Ruimtegebruik: op basis van een integrale benadering het bestaand be-
bouwde gebied optimaal benutten en zorgvuldig omgaan met de schaarse ruimte, wat 
een bijdrage moet leveren aan de groeiambities, de leefbaarheid, de (verkeers-)veiligheid 
en bereikbaarheid van de stad. 

4. Fysieke voorwaarden voor aantrekkelijke sociale en veilige omgeving: door het 
creëren van fysieke voorzieningen in de sociale infrastructuur (sport, onderwijs, zorg, 
welzijn, verenigingsleven) de kwaliteit van sociale relaties binnen wijken en buurten 
verhogen en daarmee de leefbaarheid vergroten. 

Deze rijksgelden worden onder strikte voorwaarden ter beschikking ge-
steld. Het is mogelijk dat bij wijziging of vertraging in de uitvoer deze gel-
den terug moeten worden betaald. De sloopplannen, die de Raad in 2007 
heeft afgewezen, zijn een onderdeel van prestatieafspraken. Deze prestatie-
afspraken zijn uitwerkingen van het herstructureringsconvenant. Dat her-
structureringsconvenant was één van de bouwstenen van het MOP-ISV. Er 
is dus een relatie tussen de afgewezen sloopplannen en de voorwaarden 
van de ISV-subsidie. 

De ontwikkeling van het Middengebied maakt voor de gemeente Vlissin-
gen deel uit van het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma ISV 2005-2010.  
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De doelstellingen zijn omgezet in te leveren prestaties. Voor het Middenge-
bied is een afzonderlijk prestatieveld gedefinieerd. Het ISV-beleid kent een 
eigen begroting/verantwoordingscyclus.  

3.4.2 Ruimtelijke beleidskaders: Ruimtelijk Plan Stedelijk gebied 
Walcheren 2010 
Het ruimtelijk beleid is uitgewerkt in diverse bestemmingsplannen die ge-
baseerd zijn op het Ruimtelijk plan Stedelijk gebied Walcheren 2010. In het 
Ruimtelijk plan Stedelijk gebied Walcheren 2010, vastgesteld als interge-
meentelijk structuurplan door de gemeenteraad in september 1999, is de 
ruimtelijke afweging voor vooral de functies wonen, werken en recreëren 
vastgelegd. Naast een aantal doelstellingen zijn voor de belangrijkste func-
ties de prioriteiten voor te ontwikkelen locaties aangegeven. De doelstellin-
gen zijn (in de bijlage) meer specifiek geformuleerd. Een nadere evaluatie 
van de doelstellingen hebben wij niet aangetroffen. Ondertussen is door de 
provincie het streekplan vervangen door het Omgevingsplan Zeeland. Door 
de gemeente is nog geen nieuw ruimtelijk beleidskader ontwikkeld voor de 
periode na 2010.  

3.4.3 Ontwikkeling van de stad:  Stadskoers 2010 
Een samenhangende toekomstvisie op de ontwikkelingsrichting van de 
stad is opgenomen in het document Stadskoers Vlissingen 2010.  In de 
Stadskoers Vlissingen 2010 is in hoofdlijnen een ontwikkelingsstrategie 
voor de 21e eeuw aangegeven. Het overkoepelende doel is de versterking 
van het maritieme karakter van de stad. De doelstellingen zijn algemeen ge-
formuleerd en niet vertaald in operationele doelstellingen. Plannen voor ac-
tualisatie van dit beleidsdocument  zijn er geweest, maar weer geannuleerd.  

3.4.4 Sectorale beleidskaders: wonen, toerisme en detailhandel 
Naast hetgeen opgenomen is in de Programmabegroting zijn een aantal sec-
torale beleidsnota’s direct van invloed op het grondbeleid: 

 Woonvisie en woningbouwprogramma 2005-2010, “Goed wonen in de ge-
meente Vlissingen”. Hierin wordt de verbinding gelegd tussen de fysieke 
en de sociale maatregelen in de stedelijke vernieuwing. Lokale differen-
tiatie in woonmilieus krijgt hierin aandacht. Het woningbouwpro-
gramma geeft een concreet kader voor het grondbeleid bestaande uit 
aantallen te realiseren woningen, fasering, doelgroepen en woningsoor-
ten.  

 “De toeristische Stad Vlissingen”, hierin zijn de ambities verwoord op het 
gebied van toerisme en recreatie. Opgenomen zijn een aantal bouwste-
nen op stedenbouwkundig gebied die moeten bijdrage aan de verster-
king van de toeristische aantrekkelijkheid van de stad.  

 Structuurvisie Detailhandel, hierin is een economische visie voor de de-
tailhandel geformuleerd en een kader beschreven waaraan initiatieven 
van zowel ondernemers als gemeente kunnen worden getoetst. 
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3.5 Conclusies 
De doelstellingen van het grondbeleid zijn omschreven in de Nota Grond-
beleid, de Programmabegroting en diverse sectorale en ruimtelijke beleids-
kaders. Het grondbeleid dient als instrument om uitvoering te geven aan 
veel verschillende beleidsdoelstellingen. Het grondbeleid wordt dus inge-
zet in een complexe context. De verantwoording in de Jaarstukken  over re-
alisatie van de doelstellingen van de programma’s waarvoor het grondbe-
leid als instrument wordt ingezet, bestaat voornamelijk uit procesinforma-
tie over de voorgang en financiële mutaties van de projecten.  

De conclusies ten aanzien van de beleidskaders kunnen samengevat wor-
den in de volgende twee hoofdconclusies: 

1. In geanalyseerde beleidsdocumenten is de koppeling tussen beleid, 
prestaties en geld onvoldoende duidelijk. De beleidsprioriteiten die be-
trekking hebben op de doelstellingen die door de inzet van het grond-
beleid bereikt moeten worden zijn te algemeen geformuleerd en niet 
voldoende uitgewerkt in operationele doelstellingen en streefwaarden. 
Daarnaast is, met name door de veelheid van de beleidskaders, de con-
sistentie tussen de verschillende doelstellingen onduidelijk. Daarmee 
ontbreekt de informatie die nodig is om het beleid dat op de prioriteiten 
wordt gevoerd tussentijds en achteraf te beoordelen en zo nodig bij te 
sturen of te herzien. 

2. De onderliggende beleidskaders voor het grondbeleid zijn niet volledig 
(met name op het gebied van werken) en veelal toe aan actualisatie. Een 
actualisatie die noodzakelijk is omdat het grondbeleid betrekking heeft 
op lange-termijnontwikkelingen. Daarnaast zijn beleidswijzigingen van 
andere overheden van toepassing (Nota Ruimte, Omgevingsplan 
Zeeland)  en wijzigt op korte termijn de wet Ruimtelijke Ordening. 

Beleidsdoelen te algemeen geformuleerd 
De Rekenkamercommissie hanteert als norm voor beleidsdoelen dat ze 
SMART+C, geformuleerd moeten zijn: specifiek, meetbaar, afgestemd, rea-
listisch, tijdgebonden en consistent. Hoe minder beleidsdoelen aan deze cri-
teria voldoen, hoe moeilijker het is om het al dan niet succesvol zijn van be-
leid tussentijds en achteraf te beoordelen, en dus ook om het beleid zo no-
dig bij te sturen of te herzien. Wij constateren dat de doelstellingen in de 
Programmabegroting niet SMART+C zijn aangegeven. Bij het programma 
“Ruimtelijk Ontwikkelen” worden bij de projecten wel tijdaspecten be-
noemd, maar verder zijn de doelstellingen voornamelijk niet specifiek en 
niet meetbaar.  

Ook in de Nota Grondbeleid zijn de doelstellingen algemeen gedefinieerd. 
Bijvoorbeeld een doelstelling als “tegen aanvaardbare kosten” of “tijdig” 
maakt niet precies duidelijk wat bereikt moet worden en daardoor is on-
mogelijk na te gaan of het doel gerealiseerd wordt. Dit zou verbeterd kun-
nen worden door streefwaarden aan te geven.  

De doelstellingen van het ISV-beleid zijn beter gedefinieerd, evenals de 
doelstellingen in de Woonvisie en het Woningbouwprogramma. Beide be-
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leidskaders overlappen elkaar gedeeltelijk en kennen hun eigen monito-
ring-  en evaluatiemethodiek en momenten. 

Samenhang tussen doelstellingen onduidelijk  
Vooral de programma’s “Ruimtelijk Ontwikkelen” en “Wonen in diversi-
teit” hangen met elkaar samen, op het gebied van projecten en de uitvoe-
ring van het ISV-beleid. Het is onduidelijk hoe de doelstellingen van de 
verschillende programma’s (inclusief het ISV-beleid) zich ten opzichte van 
elkaar verhouden. Een helder overzicht waaruit de samenhang tussen de 
beleidsdoelen blijkt is niet aanwezig. Het belang van een dergelijk overzicht 
wordt door de organisatie gedeeld. De vertaling van hoofddoelstelling naar 
operationele doelen en uitvoeringsdoelen is onduidelijk. In het kader van 
latere evaluatie van de verschillende doelstellingen is het noodzakelijk deze 
samenhang meer expliciet te maken. 

Actualisatie beleidskaders  
Het ruimtelijke kader van de huidige projecten is in overeenstemming met 
het Ruimtelijk Plan Stedelijk gebied Walcheren 2010. Het Ruimtelijk Plan is 
zowel een intergemeentelijk structuurplan als een uitwerking van het 
streekplan van de provincie. Het provinciale streekplan is ondertussen ver-
vangen door het Omgevingsplan Zeeland 2006-2012. Wij concluderen dat 
de gemeente nog niet over een geactualiseerde ruimtelijke structuurvisie 
voor de gemeente beschikt. De ontwikkeling van een  Structuurvisie 2025 is 
door het College eerst als bestuursopdracht benoemd en vervolgens gean-
nuleerd. Op gemeentelijke niveau is het dan ook de vraag of het “optimaal 
accommoderen van functies, zodanig dat functies elkaar onderling verster-
ken” voldoende is gewaarborgd voor de periode na 2010.  

Beleidsdoelstellingen onvolledig                                                                               
De projecten voor het grondbeleid hebben vooral betrekking op de realisa-
tie van het sectoraal beleid op het gebied van wonen en werken. Voor wo-
nen biedt de Woonvisie het beleidskader in relatie met het programma 
“Wonen in diversiteit”. Voor werken, vooral daar waar het gaat om het 
ontwikkelen van bedrijventerreinen, ontbreekt een vergelijkbaar beleidska-
der. Het programma “Toerisme en economie” bevat hiervoor een onvol-
doend kader. Inmiddels is een bedrijventerreinen programmering in op-
dracht van de provincie voorbereid. Deze wordt medio 2008 ter besluit-
vorming voorgelegd. 

In vergelijking met de beleidsdoelen van “hogere overheden” ontbreken bij 
de doelen van het grondbeleid aspecten als: het verhogen van de zeggen-
schap voor de burger en de marktwerking op de grondmarkt. 

Verantwoordingsgat  
De Rekenkamercommissie concludeert dat verantwoording over het ge-
voerde grondbeleid in de jaarstukken te beperkt is. Er is wel een duidelijke 
verbetering in de verantwoording waar te nemen. Processen en keuzes 
worden toegelicht. De koppeling van de bijdrage die de verschillende ex-
ploitaties leveren aan het realiseren van de sectorale doelstellingen leveren, 
ontbreekt nog. Deze koppeling is van belang omdat het behouden van 
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geldstromen als het ISV budget gekoppeld is aan het realiseren van deze 
doelstellingen. Hierdoor is de samenhang in het grondbeleid op projectni-
veau niet duidelijk.  De Monitoring- en evaluatieactiviteiten in het kader 
van het grondbeleid bieden hiervoor echter nog weinig houvast. De pro-
grammaverantwoording in de jaarstukken voldoet daarmee niet aan een 
strikte opvatting van de eisen van het BBV (artikel 25). 
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4 Middelen: de organisatie en financiën 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe het grondbeleid binnen de gemeente-
lijke organisatie wordt vormgegeven. De positie van de Raad en de af-
stemming tussen Raad en College wordt in hoofdstuk 8 behandeld.  

Het College dient er zorg voor te dragen dat de (in het grondbeleid) be-
paalde doelen en activiteiten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd en dat 
risico’s worden onderkend en beheerst. De Rekenkamercommissie is nage-
gaan of de organisatiestructuur en werkwijze van de gemeente voldoende 
is toegesneden op de uitvoering van het grondbeleid. Ook is nagegaan of er 
voldoende mogelijkheden zijn om te kunnen (bij) sturen op de gewenste re-
sultaten. Vervolgens is nagegaan hoe het financiële beheer georganiseerd is.  

In paragraaf 4.2 wordt ingegaan op de organisatie en wordt de werkwijze 
aan de hand van een aantal thema’s besproken. In paragraaf 4.3 komt het 
financiële beheer aan bod. De conclusies worden aan het eind van iedere 
paragraaf weergegeven. 

4.2 Organisatie  

4.2.1 Algemeen 
De gemeente Vlissingen geeft vorm aan het (overwegend actief) grondbe-
leid door het realiseren van projecten. Hiervoor worden door het College 
middelen ingezet zowel personeel als financieel. In het onderstaande wordt 
de aanwezige structuur en procedures beschreven die er voor dienen te 
zorgen dat de gemeente “in control” is.  

Afdelingen 

Binnen de ambtelijke organisatie zijn de afdelingen Strategie, Beleid en Pro-
jecten (SBP), Beheer en Leefomgeving (BL) en Bedrijfsvoering (BV) betrok-
ken bij het grondbeleid. De directie (gemeentesecretaris en tot half 2007 ad-
junct directeur) is verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de afdelin-
gen en de afstemming met het College. 

 
Figuur 2: Bij het grondbeleid betrokken gemeentelijke afdelingen   
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Voor het grondbeleid is gekozen voor een projectmatige aanpak van de ver-
schillende grondprojecten. Het doel hiervan is het realiseren van voldoende 
beheersing en bijsturing ten aanzien van de projectaspecten tijd, geld, in-
formatie, organisatie en kwaliteit.  

Nota Grondbeleid 
In de Nota Grondbeleid worden in het hoofdstuk Organisatie Grondbeleid 
de organisatorische aspecten van het grondbeleid belicht. In dit hoofdstuk 
worden de hoofdtaken van de gemeenteraad, het College van B&W en de 
ambtelijke organisatie aangegeven. In de Nota wordt geen duidelijke vorm 
van projectmatig werken beschreven. Binnen de gemeente is het belang van 
integraal en projectmatig werken wel  onderkend. De reorganisatie van 
1/1/2007 beoogde hier invulling aan te geven. Deze reorganisatie is (nog) 
geen aanleiding geweest de Nota Grondbeleid te herzien. Wel is in het afde-
lingsplan SBP het projectmatige werken opgenomen. 

Afdelingsplan SBP 
 Inmiddels maakt het projectmatig werken deel uit van het afdelingsplan 
van SBP.  In het afdelingsplan is hiervoor een werkprocedure gedefinieerd. 
Onder bepaalde condities wordt projectmatig gewerkt (unieke opdracht, 
welbepaald begin en eindpunt, fasering etc.) Een project kent volgens het 
afdelingsplan 6 fasen, van initiatief tot evaluatie. Elke fase moet aan het 
College worden voorgelegd ter besluitvorming en kent een eigen plan van 
aanpak. 

Projectmatig werken 
De Rekenkamercommissie is nagegaan hoe de praktijk van de projectmati-
ge werkwijze is. Daarbij is vooral gelet op mogelijke risico’s van een niet 
doelmatige inzet van middelen. Hiervoor zijn de volgende drie aspecten 
van projectmatig werken geanalyseerd: 

1. De definitie en invulling van de sleutelrollen. 

2. Beheersmaatregelen projectmatige werkwijze. 

3. Het programmamanagement. 

4.2.2 Definitie en invulling van sleutelposities 
In deze paragraaf stelt de Rekenkamercommissie de besturingsdriehoek bij 
projecten centraal. De besturingsdriehoek gaat uit van een drietal sleutelpo-
sities, waarbij de driehoek aangeeft hoe de samenwerking geëffectueerd 
wordt. 

Norm 
Een doelmatige aanpak van het werken met projecten vereist discipline en 
rolzuiverheid. Wie is waar verantwoordelijk voor en hoe wordt onderling 
samengewerkt. Vanuit de besturingsdriehoek dient richting te worden ge-
geven aan het project. De actoren in de driehoek hebben ieder een specifie-
ke invalshoek. 
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Figuur 3: Project besturingsdriehoek  

Uitvoering  
Binnen het (huidige) College zijn twee wethouders verantwoordelijk voor 
alle projecten van het grondbeleid. In hoofdlijnen wordt op de volgende 
wijze invulling gegeven aan het bestuurlijk opdrachtgeverschap. De be-
stuurlijk opdrachtgever: 

 Bepaalt in samenspraak met het College of het project gestart wordt en 
welke kaders daarvoor gelden, hiervoor wordt geen gebruik gemaakt 
van een expliciete risicoanalyse. 

 Bepaalt in samenspraak met de ambtelijke afdelingsmanager het pro-
jectresultaat en de daarbij behorende doelstelling. 

 Ten tijde van het onderzoek werd het projectplan (en andere projectdo-
cumenten) niet formeel beoordeeld en geaccordeerd. De redenen hier-
voor waren dat ze ofwel niet werden aangeboden ofwel geen goedkeu-
ring gegeven werd door verschillen van inzicht. De inmiddels in het af-
delingsplan beschreven procedure kent weer erg veel goedkeurings-
momenten voor het College. Gezien het recente karakter van het afde-
lingsplan is het voor ons in het kader van dit onderzoek niet mogelijk 
de werking hiervan te beoordelen. 

 Volgt het project vooral op hoofdlijnen, grotere wijzingen worden als 
collegebesluit ingebracht. 

 Bij veranderende omstandigheden wordt overlegd met de ambtelijke 
afdelingsmanager en projectleider over te nemen maatregelen. 

 Heeft geen overzicht over het strategische grondbezit. 
 Kan de (financiële) informatie niet goed beoordelen omdat de achter-

grondinformatie / analyse ontbreekt. 
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De rol van ambtelijke opdrachtgever is niet formeel gedefinieerd maar valt 
voor een project veelal samen met de afdelingsmanager van de afdeling 
SBP. Aan het ambtelijk opdrachtgeverschap wordt in hoofdlijnen de vol-
gende invulling gegeven: 

 Bepaalt in samenspraak met de bestuurlijke opdrachtgever en de pro-
jectleider het projectresultaat. 

 Onderhandelt met de bestuurlijke opdrachtgever wanneer opgegeven 
grenzen en/of wensen niet realistisch zijn.  

 Zorgt dat middelen beschikbaar zijn voor het project en stemt hiervoor 
ook af met andere afdelingen, deze afstemming gebeurt op een infor-
mele wijze.  

 Informeert de lijnorganisatie mondeling over de voortgang van het pro-
ject. 

 Beoordeelt de projectdocumenten maar legt dit niet schriftelijk vast. In 
het verleden kwam het voor dat projectplannen en –opdrachten ont-
braken . 

Aan de rol van projectleider, ofwel opdrachtnemer, wordt op zeer diverse 
wijze invulling gegeven. Een formele beschrijving van taken en verant-
woordelijkheden van de projectleider en projectmedewerkers hebben wij 
niet aangetroffen. In de meeste gevallen ontbreekt een projectplan waarin 
de te realiseren projectresultaten zijn vastgelegd. Voor een aantal projecten 
wordt wel met projectplannen gewerkt. Deze zijn dan meer in de vorm van 
een zogenaamde startnotitie. Deze is slechts voor een deel uitgewerkt over-
eenkomstig het afdelingsplan SBP. Aan de rol van projectleider wordt de 
volgende invulling gegeven: 

 Schakelt  deskundigen in van de eigen of andere afdelingen of extern, 
intern worden geen specifieke opdrachten verstrekt. 

 Is verantwoordelijk voor de communicatie naar derden, een interne 
communicatierichtlijn hebben wij niet aangetroffen. 

 Zorgt voor projectdocumenten en beslisdocumenten (College en raads-
besluiten). 

 Rapporteert over de voortgang van het project aan de bestuurlijke en 
ambtelijke opdrachtgever, deze rapportage is met uitzondering van de 
financiën, met name mondeling. 

 Is budgethouder van project. Dit wordt bemoeilijkt door het ontbreken 
van contracten administratie en het feit dat de bevoegdheid om op-
drachten te verstrekken bij de manager of de directie liggen. 

 De invulling die aan het projectleiderschap wordt gegeven is divers 
omdat eenduidige formats ontbreken. 

 Houdt het projectdossier up to date naar eigen inzicht.  
 Doordat de bezetting op de afdeling SBP krap is, doet de projectleider 

veel zaken zelf, zoals de projectplanning maar ook administratieve 
handelingen. 
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Conclusies 
Met betrekking tot de effectiviteit van de invulling van de rollen/posities 
concludeert de Rekenkamercommissie: 

 Formeel is er sprake van centralisatie van bevoegdheden, maar infor-
meel is er sprake van decentralisatie. 

 De juiste informatie is niet aanwezig op het niveau waar de beslissing-
bevoegdheid ligt. 

 Verschillende rollen zijn onvoldoende gescheiden. Met name de  rollen 
van  ambtelijke opdrachtgever en lijnmanager zijn niet gescheiden. 

 De projectleider is, door het ontbreken van formele bevoegdheden 
(noodgedwongen) meer gericht op aanpassing in plaats van projectbe-
heersing. 

 Professionele ondersteuning van de projectleider bijvoorbeeld in de 
vorm van een projectenplanner en secretariële ondersteuning, ont-
breekt.  

 Een projectteamlid helpt de projectleider uit goede wil. Er zijn geen 
heldere afspraken over capaciteitsinzet. 

 De werkwijze voor het projectmanagement wordt naar eigen inzicht 
ingevuld en er zijn geen gestandaardiseerde instrumenten voorhanden.  

Met het benoemen van de verschillende rollen is onlangs een begin ge-
maakt.  

4.2.3 Coördinatie en beheersmaatregelen 
Naarmate projectmatig werken binnen de gemeente professioneler wordt, 
zijn mensen in staat hun rol zuiverder in te vullen. In deze paragraaf gaan 
we nader in op de coördinatie- en beheersmaatregelen behorend bij een 
projectmatige werkwijze. 

Norm 
Een doelmatige aanpak van de projecten van het grondbeleid vereist een 
projectmatige werkwijze. Alle projecten binnen het grondbeleid kennen een 
zekere mate van technische, bestuurlijke en organisatorische complexiteit. 
De gemeente kan het projectmatig werken gedifferentieerd vormgeven. Een 
vereiste is dat aan de belangrijkste beheersaspecten, organisatie, informatie, 
kosten, tijd, kwaliteit en risico’s, invulling wordt gegeven.  

Uitvoering 
Tijdens het onderzoek zijn een aantal factoren naar voren gekomen die de 
uitvoering van het projectmatige werken beïnvloeden. Hieronder worden 
deze punt voor punt behandeld. 

1. Overdracht planvorming – realisatie - beheer 

In het verleden, voor de reorganisatie van 1-1-2007, was het gebruikelijk dat 
één persoon verantwoordelijk was voor het hele project. Dit gebeurde met 
een projectgroep waarin ook medewerkers van Beheer betrokken waren. 
Deze projectgroep hield zich met het project bezig tot aan de uiteindelijke 
oplevering en voltooiing. Er wordt nu gezocht naar een werkwijze waarbij 
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de afdeling SBP het project regelt tot aan het moment dat er een definitief 
ontwerp of in speciale gevallen een voorlopig ontwerp gereed is. Op dat 
moment moet er een duidelijke overdracht naar de afdeling Beheer en Leef-
omgeving plaats vinden. Hoe dit overdrachtsmoment er precies uit moet 
zien en hoe dit geregeld moet worden met het oog op overdrachtsdocumen-
ten en de hierbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden, is 
nog onderwerp van discussie tussen de managers van de beide afdelingen. 
Het ligt voor de hand dat de directie in deze discussie een rol kan vervul-
len.  

Het doel van deze nieuwe werkwijze is het maken van een efficiency slag. 
De medewerker van de afdeling SBP zal zich sneller met een nieuw project 
kunnen gaan bezig houden. En het uiteindelijke bouw en woonrijp maken 
gebeurt dan onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Beheer en 
Leefomgeving. Verder zal een duidelijke taakverdeling en overdracht, de 
taken en verantwoordelijkheden van de verschillende afdelingen eenduidig 
in beeld brengen. 

2. Invulling projectmatig werken 

Bij het instellen van de projectgroep wordt over het algemeen de nulsituatie 
in een startnotitie vastgelegd. Hierin worden de situatie en de stappen die 
gezet moeten worden beschreven. Er wordt een projectgroep, bij grotere 
projecten met een eerste en tweede projectleider, benoemd en eventueel een 
overlegstructuur vastgesteld. Ten tijde van het onderzoek was er over het 
algemeen geen sprake van een projectplan. Inmiddels is in het afdelings-
plan van SBP hier expliciet aandacht aan besteed.  

Het projectmatig werken is nog niet uitontwikkeld. De projectleiders gaven 
aan dat er weinig mogelijkheden zijn om werkzaamheden bij andere me-
dewerkers neer te leggen, doordat de personele bezetting krap is in ver-
houding tot de werkzaamheden. Verder stelden zij dat door het ontbreken 
van secretariële ondersteuning ook veel administratieve werkzaamheden 
bij de projectleider blijven. Gezien de hoeveelheid werk zou de projectleider 
eigenlijk vooral de regie moeten voeren, maar gezien de mogelijkheden 
voor adequate ondersteuning moet hij veel zaken zelf doen. 

3. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

Verder zijn er onduidelijkheden over mandaten, bevoegdheden en budget-
ten binnen de projectgroepen. Dit houdt direct verband met de spanning 
die bestaat tussen de erg globale functieomschrijvingen en de beperkte 
mandaat- en budgetregeling. Globaal komt het er op neer dat de ambtena-
ren voor het uitvoeren van hun werk veel vrijheden hebben, maar dat voor 
uitgaven erg hoog in de organisatie toestemming moet worden gevraagd. 
Dit leidt tot tijdverlies en onduidelijkheden.  

4. Informatie en documentatie 

Informatiestromen zijn niet duidelijk. Werkdossiers zijn vaak bij ambtena-
ren ondergebracht en niet centraal op de afdeling voorhanden. Op dit ge-
bied is op aanbeveling van de accountant al een goede verbeterslag ge-
maakt. De verschillende planexploitaties zijn gedocumenteerd op de afde-
ling centraal ondergebracht. Het gaat dan alleen om de financiële en juridi-
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sche kant van de exploitaties. Technische (detail-) gegevens zijn bij de pro-
jectleiders ondergebracht. De projectleiders richten dit zelf in. Hierbij moet 
wel opgemerkt worden dat het feit dat vaststaande structuren ontbreken, 
nog niet wil zeggen dat dingen fout gaan. Al wordt de kans hierop wel veel 
groter . 

5. Planning 

Projectplanningen worden in diverse vormen opgesteld. Bij analyse van 
projecten blijken de planningen vaak uit te lopen. Afspraken over een limiet 
aan uitloop en rapportage hierover, hebben wij niet aangetroffen. De inzet 
van gespecialiseerde projectplanners, die met behulp van speciale software 
het kritische pad in een planning bewaken gebeurt, ook bij grotere pro-
jecten, niet. 

6. Financiën en verplichtingen 

Door het ontbreken van een administratie van verplichtingen is het niet al-
tijd inzichtelijk welke verplichtingen er voor een project al zijn aangegaan. 
Daarbij is de betrokkenheid van de projectleider bij de uitgaven die op een 
planexploitatie worden gedaan, niet middels een paraaf geregeld. Admini-
stratief is er een goede aansluiting tussen de projectadministratie en de 
boekhouding.  

7. Kwaliteitszorg en evaluatie 

Op projectniveau wordt geen specifiek kwaliteitszorgsysteem toegepast. 
Projectaudits zijn dan ook geen gemeengoed.  Ook ontbreekt het aan vast-
gelegde projectevaluaties en hieruit mogelijk naar voren komende verbe-
terpunten.  

8. Risico’s 

Bij de beheersing van projecten verdient risicomanagement meer professio-
nele aandacht . Over het algemeen worden risico’s alleen kwalitatief be-
noemd. Alleen bij het project Dokkershaven (Scheldekwartier) is al bij het 
opstellen van de exploitatie een voorzichtige risico analyse gedaan. Bij de 
afdeling BL is wel een standaard checklist in gebruik waarin alle bij een 
project van belang zijnde aandachtspunten zijn opgenomen. 

Conclusies 
De Rekenkamercommissie concludeert dat de afstemming tussen de ver-
schillende afdelingen niet voldoende is vastgelegd. Dit leidt tot onduide-
lijkheden en ondoelmatigheid. Dit speelt vooral tussen de afdelingen SBP 
en BL.  

Wij constateren verder dat de gebruikelijke beheersaspecten, tijd, geld, or-
ganisatie, kwaliteit en informatie niet systematisch zijn georganiseerd. Het 
ontbreekt daarvoor ook aan instrumenten zodat elke projectleider telkens 
opnieuw het wiel moet uitvinden. Er zijn inmiddels wel standaarddossiers 
ontwikkeld, maar deze bevatten niet de informatie over de beheersing van 
het project, zoals b.v. het projectplan. Deze informatie wordt door de pro-
jectleider zelf beheerd. Projectformats zijn niet vastgesteld, risicomanage-
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ment is minimaal  ontwikkeld, kwaliteitszorgsystemen worden niet toege-
past. 

Ten slotte zijn de mandaatregeling, budgethouders regeling en functieom-
schrijvingen onvoldoende op elkaar afgestemd. Hierdoor lopen taken, ver-
antwoordelijkheden en bevoegdheden niet synchroon. De lagere functies in 
de organisatie hebben wel veel verantwoordelijkheden maar slechts heel 
beperkte mandaten.  

Alles overziende concluderen wij dat het projectmatig werken niet uniform 
en volledig gebeurt. Op dit gebied is ruimte voor verbetering. Op basis van 
bovenstaande bevindingen concludeert de Rekenkamercommissie dat er 
sprake is van een risico op ondoelmatig werken. Ten tijde van het gereed-
komen van dit onderzoek worden al diverse acties ter verbetering onder-
nomen.  

4.2.4 Programmamanagement 
Uiteindelijk moet de optelsom van alle projecten leiden tot de realisering 
van de doelen van een programma uit de Programmabegroting. In deze pa-
ragraaf gaan we nader in op de wijze hoe hierop gestuurd wordt. 

Norm 
De projecten van het grondbeleid behoren bij te dragen aan het realiseren 
van de doelstellingen die opgenomen zijn in de verschillende programma’s 
uit Programmabegroting en de daaraan gerelateerde beleidskaders. Een 
programma dient doelgericht te zijn terwijl een project over het algemeen 
resultaat gericht is. De koppeling tussen de verschillende programma’s en 
de individuele projecten (exploitaties) dient makkelijk te kunnen worden 
gemaakt.  

Uitvoering 
De integrale projectenplanning die halfjaarlijks wordt gepresenteerd kan 
gezien worden als een beginnende vorm van programmamanagement. In 
hoofdzaak gaat het hierbij wel slechts om een optelsom van afzonderlijke 
projectresultaten en staat doelrealisering niet centraal. Wel wordt een dui-
delijk verband gelegd tussen projecten en programma’s. 

In het kader van het ISV programma wordt door de gemeente ten behoeve 
van de provincie regelmatig een voortgangsrapportage gemaakt. In deze 
voortgangsrapportage worden verschillende prestatievelden gemonitord.  

Voor de programmasturing wordt geen gebruik gemaakt van specifieke 
methoden zoals: programma-scorecard, risicoprofielen etc. Deze methoden 
bieden de mogelijkheid voor integrale beoordeling en maken helder op 
welke wijze (bij) sturing mogelijk is. 

Conclusies 
De Rekenkamercommissie concludeert dat programmamanagement slechts 
heel beperkt wordt toegepast. Wel wordt de laatste jaren steeds meer tijd en 
zorg besteed aan het in beeld brengen van de verschillende exploitaties 
naast elkaar. Dit is een zeer positieve ontwikkeling, die verder doorgevoerd 
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en ontwikkeld moet worden. Zolang de gemeente echter het projectmatige 
werken nog niet volledig onder de knie heeft, is het nog een stap te ver om 
daadwerkelijk programmamanagement in te voeren. Daarnaast vraagt pro-
grammamanagement ook om programma’s waar de doelstellingen 
SMART+C zijn geformuleerd en daarop afgestemde monitoring. Het is een 
logische vervolgstap als het projectmatig werken verder is geprofessionali-
seerd. 

De Rekenkamercommissie concludeert dat, door de beperkte mogelijkhe-
den voor beheersing en (bij) sturing op programmaniveau, er risico’s ont-
staan. Deze risico’s kunnen leiden tot ineffectiviteit en inefficiëntie. Vooral 
bij een toenemend aantal projecten wordt dit risico groter.  

4.3 Financieel beheer 
In deze paragraaf wordt het financiële beheer in beeld gebracht. In de eerste 
paragraaf wordt de norm beschreven, in de volgende paragraaf wordt de 
uitvoering aan de hand van enkele thema’s in beeld gebracht. Daarna vol-
gen de conclusies. 

Norm 
Voor een doelmatige bedrijfsvoering is financieel beheer van cruciaal be-
lang. De Raad en het College nemen actief kennis van de rapportages van 
het grondbeleid. Indien nodig, vragen zij om extra informatie en zullen zij 
tot (bij) sturingsacties overgaan. De financiële rapportages zijn overzichte-
lijk en actueel. 

De omvang van de maatregelen is afgestemd op de omvang van de be-
drijfsmatige activiteit. Een indicator is de boekwaarde van de gronden die 
in exploitatie zijn (zie figuur 4). 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Boekwaarde in milj
euro

Figuur 4: Verloop boekwaarde gronden (bron afdeling bedrijfsvoering) 

Uitvoering: Planning en Control  
In de financiële administratie van overheden is een trend waarneembaar: de 
rechtmatigheidtoetsing door de accountant wordt steeds belangrijker. Dit 
heeft gevolgen voor de opbouw en inhoud van de administratie. Hieronder 
worden de aspecten die van belang zijn voor het grondbeleid, in beeld ge-
bracht.  
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Het grondbeleid staat apart in de administratie, omdat exploitaties over 
meerdere jaren lopen. De administratie van het grondbeleid kent de vol-
gende meetwaarden: 

 Jaarschijven voor de realisatie in het boekjaar en de begroting. 
 Totaal cumulatief gerealiseerd. 
 Begroting op eindwaarde. 
 Begroting op eindwaarde van de vorige berekening met het verschil 

tussen beide. 
 
1. Grondexploitaties 

Van elke grondexploitatie is een dossier samengesteld waarin alle relevante 
informatie voor (financiële) verantwoording is opgenomen. Dit geeft een 
goed inzicht in de stand van zaken.  

Wanneer we een exploitatie nader bekijken valt het op dat de verplichtin-
gen niet worden geadministreerd. Men is bezig met het opzetten van een 
contractenadministratie. Deze is noodzakelijk bij complexe, grote projecten. 
De projectleider heeft niet altijd overzicht van de aangegane verplichtingen 
door andere betrokkenen bij een project. Dit is niet middels een paraaf ge-
regeld. 

2. Halfjaarlijkse rapportage 

Voor de halfjaarlijkse herziening van de planexploitaties worden de exploi-
taties doorgesproken met de consulent van Bedrijfsvoering . Mutaties wor-
den toegelicht. Voor afwijkingen is geen bandbreedte afgesproken. Ook be-
vat de rapportage geen kentallen voor een (snelle) beoordeling. Sinds de 
invoering van de digitalisering van het besluitvormingsproces (per 1 janua-
ri 2008) is de betrokkenheid van de consulent bedrijfsvoering vastgelegd bij 
voorstellen. De consulent bedrijfsvoering is sinds kort ook aanwezig bij het 
programmaoverleg en het stafoverleg.  

3. Collegebesluiten 

Verder is het inmiddels regel dat als een collegevoorstel financiële implica-
ties heeft, dat het dan eerst aan de consulent Bedrijfsvoering van de afde-
ling wordt voorgelegd. Sinds 1 januari 2008 gaat ieder voorstel langs de 
consulent bedrijfsvoering. De werkwijze van de consulent is dat op basis 
van referenties de cijfers worden bekeken. Bij een dergelijke werkwijze 
wordt er van uitgegaan dat basisgegevens van een project en de aannames 
kloppend zijn. De wethouder financiën en de controller bespreken en con-
troleren de financiële onderbouwingen, voordat deze in het College behan-
deld worden.  

4. Reserve grondbedrijf 

Het streven is de reserve grondbedrijf zo snel mogelijk op € 5 miljoen te 
krijgen. De reserve geldt als dekking voor onvoorziene tegenvallers. In de 
komende jaren moet dit mogelijk zijn, ondanks dat de huidige reserve nog 
te laag is. Het aanwenden van de reserve grondbedrijf is een bevoegdheid 
van de Raad. In het verleden is er gebruik gemaakt van de reserve om di-
verse zaken te financieren. Deze ingrepen staan voor de komende jaren niet 
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gepland. Deze ingrepen waren echter in het verleden ook niet gepland. 
Verwacht kan worden dat bij een redelijke reserveopbouw, weer beste-
dingsalternatieven genoemd zullen worden.  

Een lage reserve positie hoeft voor een gemeente niet direct een probleem te 
zijn als:  
 Er een robuuste meerjarenbegroting is, de lasten moeten goed in beeld 

zijn en er moet ruimte zijn voor tegenvallende inkomsten bijvoorbeeld 
bij belastingen en heffingen. 

 Er sprake is van goed risicomanagement. 
Van beide punten is bij de gemeente Vlissingen geen sprake. Dit betekent 
dat het van groot belang is de reserve snel op orde te krijgen. Zeker gezien 
de stijging van de boekwaarde van de gronden. De hoogte van de boek-
waarde is een indicatie voor de omvang van het grondbedrijf en de daar-
mee verbonden risico’s. Dat de omvang van de reserve op €5 miljoen is 
vastgesteld, is gebaseerd op 10% van het grondbezit ten tijde van het vast-
stellen van de Nota Grondbeleid.   
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Figuur 5: Verloop geplande opbouw reserve grondbedrijf (bron: afdeling bedrijfsvoering) 

5. Voorzieningen 

De gemeente is gehouden aan het BBV. Hierin wordt voorgeschreven dat 
een voorziening moet worden getroffen voor een exploitatie waarvoor een 
verlies wordt verwacht. Deze voorziening dient het verwachte verlies te 
dekken. Deze voorzieningen staan lost van de hiervoor besproken reserve. 
De voorzieningen dienen namelijk ter dekking van verwachte verliezen, 
terwijl de reserve van € 5 miljoen dient voor onverwachte verliezen en te-
korten. 

6. Reserve bovenwijkse voorzieningen 

In de reserve bovenwijkse voorzieningen zit ongeveer 900.000 euro. In de 
regel wordt bij verliesgevende plannen geen bijdrage voor bovenwijkse 
voorzieningen in de begroting opgenomen. Maar ook bij winstgevende 
plannen wordt niet consequent een bijdrage voor dit fonds opgenomen (zie 
b.v. grondexploitatie Middengebied)  

Ook wordt niet altijd gebruik gemaakt van dit fonds als hier wel aanleiding 
voor is. Zo is bijvoorbeeld de tweede binnenstadsontsluiting per definitie 
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een werk dat gezien haar functie uit het fonds bovenwijkse voorzieningen 
betaald had kunnen worden. Deze ontsluitingsweg is nu gedekt uit de 
grondexploitatie van het Scheldekwartier. 

7. Strategisch grondbezit 

Strategisch grondbezit is het bezit van gronden die nog niet in exploitatie 
zijn genomen. Volgens de Nota Grondbeleid wordt dan in principe in ad-
ministratieve zin een grondexploitatiegebied benoemd. In bijzondere om-
standigheden, bijvoorbeeld als er een langere periode zit tussen aanschaf en 
ontwikkelen, kan hiervan worden afgeweken. Deze aankopen worden dan 
voor de aankoopprijs gewaardeerd op de balans in de algemene dienst. Dit 
hoeft nog niet vanuit  het grondbeleid te worden opgebracht, want het 
wordt niet bedrijfsmatig geëxploiteerd. Als deze gronden uiteindelijk in ex-
ploitatie worden genomen dan drukken de kosten uit het verleden er niet 
meer op. De boekwaarde van de aanschaf wordt dan in de exploitatie op-
genomen. 

Conclusies 
De Rekenkamercommissie concludeert dat de administratie goed is gestruc-
tureerd. Risico’s betreffende doelmatigheid kunnen zich voordoen doordat 
de rapportages onduidelijk zijn. Beoordelingen op basis van kentallen en 
bandbreedtes ontbreken. Verder worden de risico’s niet eenduidig in beeld 
gebracht.  

Wij concluderen dat geen administratie wordt gevoerd van de aangegane 
verplichtingen. Omdat de projecten van het grondbeleid veelal complex 
zijn en een meerjarige doorlooptijd hebben, bestaan bij ontbrekend inzicht 
in de aangegane verplichtingen, risico’s op ondoelmatige sturing.  

De reserve grondbedrijf is de komende jaren nog onder het vastgestelde ni-
veau. Wij constateren dat voor deze situatie geen specifieke (be-
heers)maatregelen zijn vastgesteld. Indien bij onverwachte tegenvallers de 
reserve niet toereikend is kunnen extra rentelasten zorgen voor een on-
doelmatig grondbeleid. Daarnaast is de minimale hoogte van de reserve  
onderbouwd op basis van 10 % van het grondbezit ten tijde van de vaststel-
ling van de Nota Grondbeleid. Dit bedrag wordt niet bijgesteld. Het zou 
bijvoorbeeld aan de hand van het totaal van de boekwaardes van de exploi-
taties kunnen worden bijgesteld.  

In een groot aantal exploitaties is geen afdracht opgenomen voor de reserve 
bovenwijkse voorzieningen. Ook wordt indien dit feitelijk had moeten ge-
beuren, geen gebruik gemaakt van het fonds. Dit kan afbreuk doen aan de 
doeltreffendheid van het grondbeleid, omdat de kosten voor bovenwijkse 
voorzieningen onjuist worden toegerekend cq worden gefinancierd.  
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4.3.1 Conclusies 
De Rekenkamercommissie concludeert dat de organisatie en processen 
rondom het grondbeleid nog niet voldoende functioneren. Toch is er al veel 
verbeterd en wordt er hard gewerkt (ook aan verdere verbetering).  

De conclusies ten aanzien van de organisatie en het financiële beheer wor-
den samengevat in de volgende twee hoofdconclusies: 

1. Voor een efficiënt en effectief grondbeleid zijn de coördinatiemecha-
nisme (horizontale en verticale verbindingen) in de organisatie onvol-
doende vormgegeven. Dit uit zich in onzuivere invulling van verschil-
lende rollen, juiste informatie niet aanwezig op de juiste plaats, geen 
goede afstemming tussen afdelingen en lagen, weinig standaardisatie 
in de werkwijze en onvoldoende project- en programmamanagement 
etc. Als gevolg daarvan functioneert het planning- en control systeem 
niet goed.  

2. Het reflexieve vermogen van de organisatie is onvoldoende ontwik-
keld. Door het  ontbreken hiervan wordt de aanwezige kennis te weinig  
gecombineerd en benut  om de politiek-bestuurlijke besluitvorming te 
versterken. Evaluaties in de vorm van risicoanalyses (evaluatie ex ante) 
en projectevaluaties (evaluatie post ante) in het kader van een kwali-
teitszorgsysteem worden te beperkt toegepast. Hierdoor is organisatie 
slechts beperkt in staat zich aan te passen aan veranderende omstan-
digheden.  

Bij bovenstaande conclusies moet in acht worden genomen dat de organisa-
tie tijdens het onderzoek in de beginfase verkeerde van een reorganisatie-
proces.    
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5 Activiteiten: de grondexploitatie 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk schetst de Rekenkamercommissie haar bevindingen met 
betrekking tot de uitvoering van het grondbeleid. 

De gemeente Vlissingen kiest volgens het afwegingskader uit de Nota 
Grondbeleid voor een actief grondbeleid, als de geschatte risico’s dat toela-
ten. Bij een actief grondbeleid behoren een aantal activiteiten, waarmee de 
gemeente actief opereert op de grondmarkt. Het voeren van een actief 
grondbeleid is een bedrijfseconomische activiteit: de gemeente verwerft 
grond (inkoop), maakt de grond bouw of woonrijp (productie) en geeft de 
grond weer uit (verkoop), met als resultaat winst of verlies.  

In de volgende paragrafen worden verschillende elementen die voor een 
grondexploitatie van belang zijn behandeld: grondexploitatie, verwerving, 
ontwikkeling en uitgifte. In de laatste paragraaf worden de deelconclusies 
gebundeld. 

5.2 De grondexploitatie 
Als de gemeente voor een project actief grondbeleid wil voeren, opent zij 
voor dat project een grondexploitatie. Een grondexploitatie is een begroting 
waarin de beleidsuitgangspunten voor een bepaald grondbeleidproject zijn 
opgenomen. Tot die uitgangspunten behoren onder andere het bouwpro-
gramma, de verwachte aankoopprijs voor de grond, de gronduitgifteprijs 
en de planning van de werkzaamheden. Een grondexploitatie moet door de 
gemeenteraad worden vastgesteld.  

5.2.1 Norm 
De grondexploitatie moet tenminste geschikt zijn voor twee belangrijke 
functies: 

1. als beleidsinformatie in de besluitvorming over de start van een project 
(afweging van kosten en baten). Wordt tot aanleg ontwikkeling beslo-
ten, dan dient de raming tevens ter onderbouwing van de omvang van 
het te reserveren budget in de meerjaren begroting. 

2. als beheersinstrument: bij de ontwikkeling en aanleg van het project, 
bijvoorbeeld als referentiepunt bij het opstellen van een gedetailleerde-
re versie van de raming, of bij het sluiten van contracten met ontwikke-
laars en / of aannemers. 

In aansluiting daarop heeft de Rekenkamercommissie een aantal eisen ge-
formuleerd waaraan de grondexploitatie moet voldoen: 

 Zij voldoet aan de gestelde functionele en technische eisen, en heeft de 
gewenste soberheid. Behalve vakmanschap zijn ook kwaliteitswaarbor-
gen voor ramingen nodig, in de vorm van bijvoorbeeld interne voor-
schriften en externe audits en second opinions. 
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 Zij heeft een grote voorspellende waarde. Onzekerheden en (financiële) 
risico’s rondom het project moeten zo goed mogelijk omschreven wor-
den om beheersmaatregelen te kunnen treffen en voorzieningen te 
kunnen vormen. 

 Zij is transparant. Transparantie wordt bevorderd door een eenduidige 
terminologie, een uniforme opbouw van de deelramingen, vergelijk-
baarheid van opeenvolgende versies, overzichtelijke beschrijvingen van 
mutaties door het opstellen van verschillennotities, expliciete vermel-
ding van het prijspeil, duidelijkheid over het meerekenen van BTW. 

 Zij is voorzien van een goede onderbouwing van kosten en opbreng-
sten.  

 Er ligt een expliciet besluit tot instellen door de Raad aan ten grondslag. 
Om het inzicht in de betrouwbaarheid van de methodiek verder te vergro-
ten, moet op elke exploitatieraming een nacalculatie worden uitgevoerd. 

5.2.2 Uitvoering 
Aan de start van de ontwikkeling van een locatie dient een grondexploitatie 
(hoe globaal ook) en een raadsbesluit ten grondslag te liggen. Als dit niet 
het geval is dan levert dit problemen op ten aanzien van de rechtmatigheid 
van de gedane uitgaven. In het verleden werd dit niet consequent gedaan, 
in de zin dat het besluit tot het instellen van een planexploitatie onvoldoen-
de expliciet werd beschreven. Eind 2006 is dit door een raadsbesluit her-
steld. Deels is dit probleem terug te voeren op het ontbreken van een duide-
lijke fasering voor planexploitaties.  

De grondexploitaties worden opgesteld en aangepast bij de afdeling Strate-
gie, Beleid en Projecten. Ook bij de afdeling Beheer en Leefomgeving is veel 
kennis aanwezig ten aanzien van de kosten van civiel technische werken. 
De aanwezige kennis is wel kwetsbaar doordat het slechts een beperkt aan-
tal medewerkers betreft en er weinig is gedocumenteerd. De kennis en ex-
pertise op dit specifieke gebied is bij de afdeling Bedrijfsvoering niet aan-
wezig.  

Voor de calculatie van de kosten wordt gebruik gemaakt van eenheidsprij-
zen en te verwerken hoeveelheden, die afgeleid worden uit het ontwerp. De 
nauwkeurigheid is afhankelijk van het detailniveau van het (civieltechni-
sche) ontwerp. De opbrengsten worden gebaseerd op het te realiseren pro-
gramma en de daarbij behorende gronduitgifte prijzen. Uitgaande van net-
to uitgeefbare vierkante meters voor verschillende functies en van door de 
Raad vestgestelde algemene grondprijzen. Bij woningbouwplannen wordt 
gerekend met marktconforme grondprijzen. In sommige gevallen zijn over 
de opbrengsten al contracten met ontwikkelaars afgesloten, in andere ge-
vallen nog niet. 

Standaardwaarden en uitgangspunten waarmee in de grondexploitaties 
(moet) worden gerekend zijn niet vastgelegd. Meestal wordt in de exploita-
tieberekeningen gewerkt met de volgende parameters: 

 Opbrengstenstijging:  0% 
 Kostenstijging :  0% 
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 Rente:   5% ( inmiddels 5,5%)  
De rente wordt toegerekend omdat sprake is van een ondernemersactiviteit. 
Het rentepercentage wordt niet nader onderbouwd. Alleen voor het project 
Dokkershaven wordt gerekend met projectfinanciering. Dit is gedaan van-
wege de lange doorlooptijd van het project. 

Veelal worden er risico’s benoemd. Het gaat daarbij vooral om een kwalita-
tieve benoeming van de risico’s zoals deze door betrokkenen worden ge-
schat. Over het algemeen ontbreekt een kwantitatieve vertaling. Ook de 
maatregelen die genomen worden voor de beheersing van risico’s zijn niet 
inzichtelijk.  Een analyse van mogelijke verschillende scenario’s waaraan 
beheersmaatregelen kunnen worden gekoppeld, wordt niet gemaakt. 

Bij het project Dokkershaven, het latere Scheldekwartier is dit in het begin 
wel gelijk gedaan. Opvallend hierbij was dat de scenario’s die doorbere-
kend waren, beslist geen worst case scenario’s waren. Voor de latere plan-
exploitatie is zonder betrokkenheid van de organisatie opdracht verleend 
aan Witteveen + Bos. Witteveen + Bos ging uit van andere randvoorwaar-
den: omvangrijkere risico’s, en veel behoudender aannames aangaande op-
brengst en afzetmogelijkheden. Zij kwamen dan ook met veel negatievere 
uitkomsten. 

Om strategische redenen worden posten niet altijd rechtstreeks in een ex-
ploitatie benoemd. Een voorbeeld hiervan is de begrote planschade. Het is 
zakelijk gezien niet handig als dit zo wordt opgenomen. Uit achterliggende 
documentatie moet dit herleid worden. Deze informatie is vanzelfsprekend 
vertrouwelijk, gezien het gemeentelijke financiële belang, maar de informa-
tie is wel opvraagbaar. Dit en de sterke concentratie van de kennis op het 
gebied van grondexploitaties bij SBP leidt ertoe dat de informatie door an-
deren ontoegankelijk wordt gevonden.  

Halfjaarlijks vindt een hercalculatie plaats van alle grondexploitaties. Het 
doel van de hercalculatie is het rapporteren over de voortgang en realisatie 
ten opzichte van de projectbegroting en de projectplanning van de achter-
liggende periode en vooruitkijken door middel van een planning voor de 
volgende jaarschijf. Een zichtbare analyse van planning en realisatie ont-
breekt echter.  

5.2.3  Conclusies 
De Rekenkamercommissie concludeert dat er vaak onvoldoende beleidsin-
formatie is bij de besluitvorming over de start van een project. Wat ont-
breekt, is een goede verificatie, een onderbouwing van de gehanteerde aan-
names en een uitgewerkte risicoanalyse. Deze elementen zijn ook voor de 
beheersfase van belang. 

Aanvullend concludeert de rekenkamercommissie dat de grondexploitatie 
onvoldoende gedocumenteerd wordt.  

Onvoldoende verificatie  
Een grondexploitatie moet worden gecontroleerd op fouten. De rekenka-
mercommissie vindt de huidige controle praktijk onvoldoende omdat: 
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 Bij de controle van de grondexploitatie en de halfjaarlijkse herziening 
door de afdeling bedrijfsvoering wordt in hoofdzaak op basis van refe-
renties gewerkt. Bij een dergelijke werkwijze wordt er van uitgegaan 
dat de basisgegevens van een project en de aannames kloppend zijn. 
Van belang bij een controle: de aansluiting op de onderbouwing, en 
aanvaardbaarheid van de gehanteerde uitgangspunten en parameters. 

 Behalve een zeer beknopte werkprocedure “herziening grondexploita-
ties” zijn er geen interne voorschriften voor het opstellen van ramingen 
aanwezig. 

 Interne of externe  audits / second opinions worden niet standaard uit-
gevoerd.  

 Het doen van nacalculaties is niet structureel geregeld als controle me-
chanisme. 

Geen uitgewerkte risicoanalyse 
De rekenkamercommissie onderkent dat een volledige verificatie van een 
grondexploitatie niet mogelijk is, doordat het voor een deel een samenspel 
is van prognoses en verwachtingen. De rekenkamercommissie vindt het 
daarom belangrijk dat goed inzicht bestaat in de gevolgen van optredende 
risico’s. In de grondexploitatie worden risico’s vaak alleen kwalitatief be-
noemd. Een kwantitatieve vertaling ontbreekt of is niet inzichtelijk. Dit is 
onvoldoende en kan leiden tot een onderschatting van risico’s. Om inzicht 
te krijgen dienen verschillende scenario’s te worden doorgerekend.  

Onderbouwing parameters en aannames beperkt 
De voor de saldoberekening benodigde parameters  van kosten- en op-
brengstenstijging  zijn niet onderbouwd en niet formeel vastgesteld (door 
bijvoorbeeld de Raad) . Afhankelijk van de invulling van deze parameters 
kan een grondexploitatie namelijk meer of minder rooskleurig worden. 
Doordat ze niet (jaarlijkse) vastgesteld zijn ontbreekt transparantie en ver-
gelijkbaarheid. 

Weinig documentatie en procedures 
De Rekenkamercommissie concludeert dat voor het opstellen van grondex-
ploitaties voldoende vakkennis aanwezig is, maar dat er weinig is gedocu-
menteerd. Er zijn geen werk- of controle procedures voor het opstellen van 
een grondexploitatie.  Technische aannames die gedaan worden en onder-
liggende berekeningen zijn moeilijk te achterhalen. Dit geldt ook voor een 
onderbouwing van de inschatting van de opbrengsten kant van de grond-
exploitatie  Een rapport waarin de grondexploitatie en  alle onderliggende 
berekeningen en aannames eenduidig en transparant zijn weergegeven, 
hebben wij niet aangetroffen.  

5.3 Verwerving 
De kern van een actief grondbeleid is een strategisch verwervingsbeleid, 
ook wel anticiperend aankopen genoemd. Dat houdt in dat de gemeente, 
vooruitlopend op verwachte planvorming, gronden aankoopt om binnen 
een bepaald plangebied haar grondpositie en onderhandelingspositie te 
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versterken. Hiervoor kunnen verschillende doelen zijn. Ten eerste kan de 
gemeente door strategische aankopen een ontwikkeling in gang zetten of 
versnellen. Ten tweede is de grondprijs in een vroeg stadium van de ont-
wikkeling veel lager dus kan er tegen gunstige kosten verworven worden. 

5.3.1 Norm 
De keuze om over te gaan tot verwerving van gronden wordt helder aan-
gegeven in een raadsbesluit. Voor een doelmatige verwerving van gronden 
is een goede inzet van wettelijke instrumenten en een strategische lange 
termijn visie een vereiste. Door de inzet van wettelijke instrumenten kan de 
gemeente een voorkeurspositie verkrijgen of verwerving afdwingen. Nood-
zakelijk hiervoor is een (structuur)visie op de gewenste ruimtelijke ontwik-
keling van een gebied. In een strategisch grondverwervingplan heeft de 
gemeente aangegeven hoe de gronden (planmatig) verworven worden. 

5.3.2 Uitvoering 

Keuze verwerving gronden 
De keuze voor de verwerving van gronden gebeurt op basis van een op te 
stellen (proef) grondexploitatie. In de voorgaande paragraaf is reeds inge-
gaan op de wijze waarop dit wordt gedaan. Een afweging van kosten en ba-
ten wordt gemaakt. Risico’s worden kwalitatief benoemd en de strategische 
overwegingen waarom tot aankoop wordt overgegaan worden in het 
raadsbesluit benoemd. Een specifiek strategisch verwervingsplan voor 
gronden is niet aangetroffen. 

Grondaankopen voor locatieontwikkeling 
In principe heeft de gemeente twee methoden beschikbaar om gronden te 
verwerven. De eerste methode is de vrijwillige verwerving. Men probeert 
via onderhandelingen tot een voor beide partijen acceptabele grondprijs te 
komen. In het verleden heeft Vlissingen met deze onderhandelingen veel 
grondposities verworven. Door de toegenomen dynamiek op de grond-
markt en de activiteiten van projectontwikkelaars, wordt het succes van de-
ze methode beperkt. De andere mogelijkheid is de gedwongen verwerving. 
Een instrument dat hierbij wordt ingezet is de Wet voorkeursrecht gemeen-
ten. Toepassing van de WVG in een bepaald gebied betekent, dat de be-
trokken grondeigenaren indien zij hun eigendom wensen te verkopen, zij 
dit eerst aan de gemeente dienen aan te bieden. De vesting van een voor-
keursrecht is enige tijd van toepassing geweest voor  Kenniswerf. En is dat 
voor een deel van het gebied nog. 

Er komen ook andere varianten van verwerving voor als een projectont-
wikkelaar al posities heeft verworven in een gebied dat ontwikkeld gaat 
worden. Er worden dan afspraken gemaakt over gezamenlijk ontwikkelen 
of het ruilen van grond, het bouwclaimmodel. In het verleden was het in 
deze en andere situaties  gebruikelijk compensatieafspraken te maken. 

Op dit moment wordt het bouwclaimmodel bij enkele exploitaties gebruikt. 
Projectontwikkelaars verkopen hun grond aan de gemeente in ruil voor een 
bouwclaim. De gemeente maakt de grond bouwrijp en ontwikkelt de plan-
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nen, daarna koopt de projectontwikkelaar de grond terug voor een reële 
grondprijs. Deze grondprijs wordt door onderhandelingen bepaald. 

Het College van B en W is zelfstandig bevoegd tot aankoop en verkoop van 
gronden. Hiervoor dient zij dan een budget beschikbaar te hebben, dat is 
echter niet het geval. Omdat er geen budget door de Raad hiervoor aan het 
College beschikbaar gesteld is, moet er bij iedere aankoop toestemming aan 
de Raad gevraagd worden. Hierdoor was bijvoorbeeld de verwerving van 
gronden voor Kenniswerf aanvankelijk onrechtmatig. Expliciete toestem-
ming van de Raad ontbrak. 

Strategische grondaankopen 
In het verleden is de gemeente (erg) actief geweest met het aanschaffen van 
strategische gronden. Het is onduidelijk op welke argumenten de strategi-
sche waarde werd bepaald. Doordat dit in het verleden actief is gedaan, 
wordt er op dit moment eigenlijk alleen verworven voor het Scheldekwar-
tier en Kenniswerf. 

Strategisch grondbezit is het bezit van gronden die nog niet in exploitatie 
zijn genomen. Volgens de Nota Grondbeleid wordt dan in principe in ad-
ministratieve zin een grondexploitatiegebied benoemd. In bijzondere om-
standigheden, bijvoorbeeld als er een langere periode zit tussen aanschaf en 
ontwikkelen, kan hiervan worden afgeweken. Deze aankopen worden dan 
voor de aankoopprijs gewaardeerd op de balans in de algemene dienst. Dit 
hoeft nog niet door het grondbedrijf te worden opgebracht, want het wordt 
niet bedrijfsmatig geëxploiteerd. Als deze gronden uiteindelijk in exploita-
tie worden genomen dan drukken de kosten uit het verleden er niet meer 
op. De boekwaarde van de aanschaf wordt dan in de exploitatie opgeno-
men. Gronden worden aangekocht met vreemd vermogen. Zolang een stra-
tegische grondaankoop nog niet in exploitatie is genomen, drukken de aan-
schaf en de rentelast op de algemene dienst.  

5.3.3 Conclusies 

Geen strategisch verwervingplan aanwezig 
De gemeente beschikt niet over een strategisch verwervingsplan, waarin 
aangegeven is wat, waarom, wanneer en tegen welke prijs de gemeente wil 
aankopen en binnen welke termijn de verworven gronden voor een bepaal-
de ontwikkeling worden aangewend. Wel is er een overzicht van nog niet 
in exploitatie genomen gronden. Wanneer deze gronden in exploitatie wor-
den genomen is niet bekend.  

Bouwclaim afspraken 
De gemeente maakt in voorkomende gevallen goed gebruik van de wette-
lijke instrumenten voor de verwerving van gronden. Daarnaast is regelma-
tig gebruik gemaakt van compensatie- en bouwclaim afspraken met pro-
jectontwikkelaars. Het is dan niet gelukt om een locatie (geheel) te verwer-
ven. Het is de inzet om zo min mogelijk compensatieafspraken te maken.  
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Regels en normen voor strategische grondverwerving ontbreken 
De Rekenkamercommissie concludeert dat bruikbare regels of normen voor 
de aankoop van strategisch grondbezit ontbreken. Het College moet voor 
elke aankoop naar de Raad voor goedkeuring. Hierdoor bestaat de kans dat  
niet doelmatig (kan) worden gehandeld. Door veel aankopen in het verle-
den heeft aankoop van (strategische) gronden weinig aandacht op dit mo-
ment.  

5.4 Ontwikkeling 
Voor een locatie waarvoor de gronden zijn aangekocht worden plannen 
gemaakt en worden civiel technische werken gerealiseerd. In hoofdzaak 
worden de fasen (stedenbouwkundige) planvormingen en bouw- en woon-
rijpmaken onderscheiden. Daarnaast moet een veelal planologische proce-
dure worden doorlopen om de gewenste bestemming juridisch planolo-
gisch mogelijk te maken.  

5.4.1 Norm 
Vereist is dat met zo weinig mogelijk (financiële) middelen (stedenbouw-
kundige) planvorming en het bouw- en woonrijpmaken van een locatie 
worden gerealiseerd. Uiteraard tijdig en met het gewenste en afgesproken 
kwaliteitsniveau en programma. Daarnaast is voor een doelmatige werk-
wijze een heldere fasering en een goede afstemming tussen de ruimtelijke 
procedure, de stedenbouwkundige planvorming en de planning van de rea-
lisatie van belang. Draagvlak verwerven bij de burgers is belangrijk om 
planvertraging en onvoorziene wijzigingen te voorkomen.  

5.4.2 Uitvoering 

Stedenbouwkundige planvorming 
Grofweg worden voor een locatie de volgende plannen ontwikkeld: startno-
titie, stedenbouwkundig plan, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp. De 
gemeente heeft voor een aantal locaties gekozen voor tot verbeelding spre-
kende ontwerpen. 

Voor de stedenbouwkundige planvorming is geen werkprocedure aanwe-
zig, waarin de werkaanpak en de definitie en beoordeling van de (tussen) 
resultaten zijn beschreven. Het proces van planvorming wordt gekenmerkt 
door een werkwijze waarbij eerst een grove schets van een gebied wordt 
gemaakt naar een steeds duidelijker inkleuring van het gebied. De proces-
sen van planvorming verschillen sterk naar grootte, aard en problematiek. 
Ook lopen niet alle processen synchroon in de tijd, en verschillen de rand-
voorwaarden, zoals het wel of niet binnen een bestaand bestemmingsplan 
passen. 

De planvorming wordt over het algemeen uitbesteed aan externe adviesbu-
reaus. Door betrokkenen wordt geconcludeerd dat het maken van plannen 
steeds uitgebreider en ook kostbaarder wordt. Dit heeft te maken met wet-
telijke eisen en juridisering van het beleid.  

De kwaliteit van de stedenbouwkundige plannen wordt in het algemeen als 
goed ervaren. In het verleden was het gebruikelijk dat voor de grotere 
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plannen gebruik gemaakt werd van een externe supervisor. De laatste jaren 
komt dit minder vaak voor. Wel is hiervoor recent een procedure ontwik-
keld. 

Onderhoud en beheeraspecten worden in de planvorming slechts beperkt 
meegenomen. Het stedenbouwkundig ambitieniveau is veelal leidend in 
het ontwerp.  

Aan de stedenbouwkundige planvorming is vaak een ruimtelijke procedure 
gekoppeld. Regelmatig komt het voor dat vanuit de ruimtelijke procedure 
wijzigingen of aanpassingen van de stedenbouwkundige planvorming 
noodzakelijk zijn (Spuikom, Zaaihoekweg, Middengebied). Er wordt wel 
geprobeerd om in het voortraject voldoende af te stemmen, om deze wijzi-
gingen later te voorkomen, maar dit lukt lang niet altijd. 

Bouw- en woonrijp maken 
Het bouw- en woonrijpmaken omvat het geheel van voorbereiding en uit-
voering van de benodigde civiel- en cultuurtechnische werken bij de ont-
wikkeling van een locatie. Het is de primaire taak van de afdeling BL.  

De gemeente draagt over het algemeen zorg voor de uitvoering van deze 
werken. Conform het aanbestedingsbeleid van de gemeente worden deze 
werken in opdracht gegeven aan een aannemer. Door middel van directie-
voering en toezicht vanuit de gemeente wordt de uitvoering van de werken 
beheerst. Voor de inventarisatie en de beheersing van risico’s wordt ge-
bruik gemaakt van een uitgebreide checklist. 

5.4.3 Conclusies 

Onduidelijkheid bij overdracht producten 
Het ontwikkelproces kent in de planvorming diverse (tussen) producten, 
die gekoppeld zijn aan een fasering. Doordat de kwaliteitseisen en een de-
finitie van het uitwerkingsniveau van deze ( tussen) producten niet is vast-
gelegd levert dit onduidelijkheden op bij de overdrachtsmomenten van de 
ene naar de andere fase. In het kader van de beheersing is het belangrijk dat 
er afspraken zijn over de verschillende fasen in het proces. 

Toenemende kosten planvorming 
Geconstateerd wordt dat de kosten voor stedenbouwkundige planvorming 
toe nemen. Dit kan vele oorzaken hebben. Enige zaken vallen ons daarbij 
op. Ten eerste ontbreekt een nadere invulling van het inkoopbeleid, speci-
fiek voor de selectie van een stedenbouwkundig bureau en uniforme con-
tractvoorwaarden bij een opdrachtverlening. De uitbesteding aan externe 
bureaus gebeurt op diverse manieren. Hierdoor is er een risico op ondoel-
matigheid zowel met betrekking tot de eigen werkwijze als met betrekking 
tot de hoogte van de externe kosten en beheersing daarvan. Ten tweede zijn 
de in het vorige hoofdstuk genoemde zaken met betrekking tot de project-
beheersing van belang. Uitloop in tijd veroorzaakt veelal hogere kosten. 
Tenslotte is de afstemming van de planvorming  en de communicatie met 
de omgeving) lang niet altijd optimaal. Hierdoor bestaat er een risico op 
ondoelmatigheid door planuitval (b.v. Spuikom), vertragingen en planwij-
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zigingen (diverse locaties, b.v. Middengebied). Door deze oorzaken is er 
een risico op ondoelmatigheid omdat de plankosten toenemen bij een gelijk 
blijvend eindresultaat.  

Bouw- en woonrijp maken / beheer 
De rekenkamercommissie heeft niet uitgebreid het bouw- en woonrijp ma-
ken onderzocht. Voor deze fase wordt gebruik gemaakt van standaard con-
tracten en inkoopprocedures. Hier worden door marktwerking regelmatig 
“aanbestedingsvoordelen” gerealiseerd. De Rekenkamercommissie ziet 
geen aanleiding hier risico’s van ondoelmatigheid te vermoeden. Wel is het 
de vraag of in het ontwerp de juiste keuzen worden gemaakt om te komen 
tot een doelmatig beheer.   

5.5 Uitgifte van gronden 
Bij de gronduitgifte legt de gemeente in het verkoopcontract de voorwaar-
den voor het grondgebruik vast; een bekend voorbeeld bij woningbouw-
projecten is de koop-aannemingovereenkomst, waarbij de gemeente tegelij-
kertijd de grond verkoopt en een overeenkomst sluit over de bouw van een 
woning.  

Voor de uitgifte van gronden kan de gemeente een aantal richtlijnen vast-
leggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om regels voor de selectie van partijen 
aan wie men grond uitgeeft of over de keuze tussen verschillende uitgifte-
vormen. 

Voor de selectie van partijen is er een aantal methoden. Voorbeelden zijn de 
ontwikkelingscompetitie of de loting. Een selectiemethode moet altijd wel 
binnen de kaders van de Europese regelgeving voor de vrije markt passen. 

5.5.1 Norm 
Bij de uitgifte van gronden is de norm dat de door de gemeente gewenste 
functies (kwaliteiten) gerealiseerd worden. De uitgifteprijs moet tenminste 
overeenkomen met de in de grondexploitatie opgenomen opbrengsten. De 
kopende partij dient voor de realisatie zorg te dragen van de door de ge-
meente gewenste functies.  

5.5.2 Uitvoering 

Selectie marktpartijen 
De achtergrond voor het beleid ten aanzien van het selecteren van markt-
partijen wordt in de Nota Grondbeleid geschetst. Wat betreft de verkoop 
van (bouwrijpe) gronden wordt binnen het kader van het actieve grondbe-
leid ingezet op het hanteren van een op de aard en inhoud van het project 
af te stemmen en door het College van B en W te bepalen inschrijvingspro-
cedure voor markt selectie, indien de keuze daartoe aan de gemeente is. 
Voor zover haalbaar geldt dit ook als inzet binnen het kader van het ge-
mengde grondbeleid. (Nota Grondbeleid blz. 51) 

Toepassing van een dergelijke transparante selectie van marktpartijen was 
in het verleden in Vlissingen niet gebruikelijk. Over het algemeen had de 
gemeente goede contacten met een aantal aannemers. Deze aannemers wa-
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ren in Vlissingen actief. Daarnaast is bij veel projecten sprake van bouw-
claims in relatie tot de grondverwerving bij hetzelfde project of als compen-
satie bij verwerving van een ander project. Tenslotte heeft de Woning-
bouwcorporatie het recht om bij de realisering van sociale woningbouw het 
dubbele aantal woningen in de koopsector te realiseren. Bij nieuwere loca-
ties wordt indien mogelijk wel gebruik gemaakt van een inschrijfprocedure. 

Bepaling grondprijzen 
De bepaling van de grondprijzen die uiteindelijk worden berekend aan de 
projectontwikkelaar is met de komst van de Nota Grondbeleid gewijzigd. 
De grondprijs wordt uitonderhandeld. Dit heeft geresulteerd in significant 
hogere inkomsten voor de gemeente. Voor aantal functies worden de 
grondprijzen (jaarlijks) vastgesteld door de Raad. 

5.5.3 Conclusies 

Concurrentie op de markt beperkt 
De Rekenkamercommissie concludeert dat bouwclaim- en compensatieaf-
spraken voor een belangrijk deel overheersen bij de verkoop van gronden. 
Er is weliswaar concurrentie om de markt (via grondverwerving), maar niet 
of nauwelijks concurrentie op de markt (via plankwaliteit).  

Hogere opbrengsten grondprijzen 
Wel wordt steeds meer gebruik gemaakt van het onderhandelen over de 
grondprijs bij de uitgifte van gronden Ten opzichte van de in het verleden 
gebruikelijke “vaste” uitgifteprijs zijn hiermee al behoorlijk hogere uitgifte-
prijzen gerealiseerd, wat een positieve invloed heeft op de doelmatigheid 
van het grondbeleid. Een verhoogd risico ontstaat indien de gemeente ook  
met deze  hogere grondprijzen in de grondexploitaties gaat ramen.   

Tenslotte moet de gemeente bij de gronduitgifte wel rekening houden met 
de mededeling van de Europese Commissie inzake Staatssteunelementen. 
De Commissie geeft aan dat grondtransacties moeten plaatsvinden via een 
onvoorwaardelijke biedprocedure ofwel via een taxatie door een onafhan-
kelijk deskundige. Wordt hieraan niet voldaan dan is er een vermoeden van 
staatssteun.  
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5.6 Conclusie 
In het proces van grondaankoop tot de uitgifte van gronden heeft de Re-
kenkamercommissie een aantal belangrijke risico’s op ondoelmatigheid on-
derkend. 

De conclusies ten aanzien van de grondexploitatie kunnen samengevat 
worden in de volgende twee hoofdconclusies: 

1. Het proces van de grondexploitatie is teveel  productgericht en te wei-
nig klantgericht. Hierdoor wordt de uiteindelijke klant (afnemer,burger 
en/of beheerder) van de gronden gemakkelijk uit het oog verloren. Dit 
blijkt uit het slechts beperkt rekening houden met  onderhoud- en be-
heersaspecten in het ontwerp, weinig concurrentie in plankwaliteit en 
planuitval en planwijzigingen bij inspraakprocedures. Door optimalisa-
tie van (deel)producten bestaat het risico op onvoldoende doelrealisa-
tie. Integrale sturing op de productieketen visie- ontwerp maken- behe-
ren - onderhouden is onvoldoende aanwezig. 

2. De producten van het grondbeleid gaan te veel uit van een stabiele om-
geving. Het vermogen om met een dynamische en complexe de omge-
ving om te gaan is weinig ontwikkeld. Het gaat daarbij om de omge-
ving te voorspellen, te doorgronden en snel te reageren. Risico- en sce-
narioanalyses, een strategisch verwervingsplan, creatief benutten van 
marktwerking zijn niet gebruikelijk. 

De Rekenkamercommissie stelt dat de procedures die rondom het Schelde-
kwartier gevolgd zijn ( selectie van het Stedenbouwkundig bureau en de 
tenderprocedure) concurrentie bevorderen met het oog op een optimale 
verhouding tussen prijs en kwaliteit. Een voorbeeld dat navolging verdient, 
omdat hierdoor de concurrentie op de ontwikkelingsmarkt wordt bevor-
derd zodat marktpartijen worden geprikkeld om (extra) kwaliteit te leveren 
en meer vraag georiënteerd te produceren. 

In veel andere gevallen is het actief grondbeleid  beperkt door bouwclaim 
en compensatieafspraken. Hierdoor is er weinig concurrentie ter bevorde-
ring van een gunstige prijs / kwaliteit verhouding. 

 

Het gevolg is dat op een concrete woninglocatie de woonconsument wordt 
geconfronteerd met een monopoliepositie, al dan niet in samenwerking met 
de gemeente. Vaak is er in de prijscategorie die de woonconsument zoekt 
maar een aanbieder op die locatie. In het gunstigste geval kan de potentiële 
koper nog enige invloed uitoefenen op de inrichting, maar van concurrentie 
op prijs en kwaliteit is geen sprake.  

Ook de Tweede Kamer komt tot deze conclusie in haar evaluatie van ruim 
een decennium ruimtelijk beleid. (Parlementaire Werkgroep Vijfde Nota 
Ruimtelijke Ordening, Tweede Kamer 1999-2000, 27210. In het Kamerstuk 
27581 (2004-2005) worden maatregelen voorgesteld om marktwerking op 
ontwikkelingslocaties te verbeteren. 
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6 Prestaties: woon- en werklocaties 

6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk gaan we na in welke mate het grondbeleid tijdig de door 
de gemeente gewenste functies mogelijk maakt. Vooral de functies wonen 
en werken worden in beschouwing genomen. Bij de conclusies wordt de 
vraag beantwoord of de gemeentelijke sturing van de ruimtelijke opgave 
door middel van het grondbeleid, effectief is.  

6.2 Bijdrage woningbouwopgave 

Norm 
Het grondbeleid dient bij te dragen aan de realisatie van de doelen op het 
gebied van wonen. Door het grondbeleid worden woningbouwprojecten 
uitgevoerd waarbij de aantallen en soorten woningen overeenkomstig het 
sectorale beleid, tijdig worden gerealiseerd. 

Woningbouwprojecten 
De actuele woningbouwlocaties van het grondbeleid zijn weergegeven in 
figuur 6.  

Locatie Type locatie Woningen 

 totaal 

Woningen  

2005-2010 

Dokkershaven I Scheldekwartier herstructurering 1800 450 

Zaaihoekweg uitbreiding 33 33 

Souburg-noord uitbreiding 320 250 

Papegaaienburg revitalisering 44 44 

Spuikom herstructurering 200 0 

Tuindorp fase 2 uitbreiding 230  200 

Tuindorp oost uitbreiding 42 42 

Bunkerterrein / Baskenburg 3 herstructurering 236 120 

Kleine Markt herstructurering 36 36 

Middengebied  herstructurering 270 240 

Dishoeckstraat herstructurering 33  33 

Centrumgebied Oost Souburg herstructurering 77 77 

Centrumgebied, diverse herstructurering 56 56 

De Schans herstructurering 3  3 

Totaal  3380 1584 

 

Figuur 6: Woningbouwprojecten grondbeleid en geplande productie (1/1/2007) 
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Productie van woningen 
Door de gemeente zijn met de provincie Zeeland op grond van het Besluit 
Locatiegebonden Subsidies 2005 (BLS 2005) afspraken gemaakt over een 
woningbouwproductie van 1500 woningen tussen 2005 en 2009. Ook in het 
Meerjaren Ontwikkelingsprogramma ISV 2005-2010 zijn afspraken gemaakt 
voor de woningbouwproductie. Deze komen niet helemaal overeen met de 
BLS afspraken. Het gaat hierbij om een aantal van 1775 woningen. 

Met de woningbouwcorporatie zijn in een convenant afspraken gemaakt 
over herstructurering van het middengebied. Dit herstructureringsconve-
nant loopt van 2002-2012. Inmiddels zijn de eerste aanzetten gedaan om dit 
te vervangen door prestatieafspraken die concreter zijn en een kortere loop-
tijd hebben. Het convenant voorziet in onttrekking, verbetering en nieuw-
bouw. Uit de voortgangsrapportage 2002 – 2006 blijkt vooral een grote ach-
terstand in sloop (circa 70% te weinig gerealiseerd) en nieuwbouw (circa 
50% te weinig) gerealiseerd.  

De gemeente sluit in het kader van het uitgiftebeleid overeenkomsten met 
projectontwikkelaars voor de bouw van woningen. In deze contracten zijn 
veelal bepalingen opgenomen die de start van de bouw afhankelijk maken 
van het verkooppercentage. De daadwerkelijke realisering is hiermee af-
hankelijk geworden van de markt (woonconsumenten).  

Om een indruk te krijgen van de woningbouwproductie in de gemeente 
zijn in de onderstaande figuur de gereedgekomen nieuwe woningen van de 
afgelopen tien jaar weergegeven. Tevens zijn de te realiseren woningen in 
overeenstemming met BLS, de gemeentelijke Woonvisie en gepland vol-
gens het grondbeleid (projectenplanning jan. 2007) voor de periode 2005-
2010 weergegeven. 
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Figuur 7: Indicatie totaal gereedgekomen nieuwe woningen  (bron CBS) en planning 

De woningbouwproductie door het grondbeleid wijkt af van zowel het wo-
ningbouwprogramma’s volgens de Woonvisie als de planning conform de 
BLS-afspraken. Maximaal heeft de productie in de afgelopen 10 jaar in een 
jaar circa 300 woningen bedragen.  
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Stedelijke woonkwaliteit: herstructurering 
In overeenstemming met de provinciale doelstelling om te bouwen binnen 
bestaand gebouwd gebied, is maximaal 50% van de nieuwbouw toegestaan 
op uitbreidingslocaties. In Vlissingen wordt, in overeenstemming met het 
MOP, slechts een kwart van de nieuwbouw gerealiseerd buiten de be-
bouwde kom. Bouwen binnen bestaand gebied is in meerdere opzichten in-
gewikkelder dan bouwen op uitleglocaties.  

Door de noodzakelijke uitplaatsing van bestaande functies (slopen van wo-
ningen en bedrijven) en onverwachte bodemsaneringen treedt regelmatig 
vertraging op in de voortgang. Daarnaast is het aantal bezwaren tegen de 
binnenstedelijke plannen veel groter dan bij uitleglocaties, waarna dikwijls 
(Middengebied, Spuikom) plannen moeten worden gewijzigd, waardoor 
vertraging optreedt.  

De vele binnenstedelijke plannen vormen een risico voor vertraging van de 
woningbouwproductie in Vlissingen. Tegelijkertijd is het accent op binnen-
stedelijke plannen noodzakelijk om de woonkwaliteit te onderhouden en 
verbeteren.  

Doelgroepenbeleid 
 Richten op alle doelgroepen betekent volgens de Woonvisie dat nieuwe 
woningen gebouwd worden in een evenwichtige mix van dure, middeldure 
en goedkope koop- en huurwoningen.  

Locatie Woningen 

 totaal 

Prijsklasse Indicatie aantal per prijsklasse 

sociaal middel duur 

Dokkershaven   1800 20% sociaal, 33% middeldure en 47% 
dure koop 

360 600 840 

Zaaihoekweg 33 70% middeldure en 30% dure koop  23 10 

Souburg-noord 320 middeldure en dure koop  160 160 

Papegaaienburg 44 50% goedkope en 50% dure huur  22 22 

Spuikom 200 uitgesteld    

Tuindorp fase 2 230  accent op middeldure en dure koop  115 115 

Tuindorp oost 42 100% dure koop   42 

Bunkerterrein/Baskenburg 3 236 middeldure en dure koop  118 118 

Kleine Markt 36 nb    

Middengebied  270 25% sociaal, 38% middeldure en 36% 
dure koop,10 vrije kavels 

68 103 97 

Dishoeckstraat 33  100% huur appartementen  33  

Centrumgebied Oost Souburg 77 nb    

Vrije kavels      

De Schans 3      

Totaal   428 1174 1404 

 

Figuur 8: Overzicht woningbouwprojecten grondbeleid en woonsoorten (stand 1/1/2007) 



 

Sturen met grond  - versie 2.0 definitief, juli 2008  54                        rekenkamercommissie Vlissingen 

 

Het overzicht van de huidige woningbouwprojecten laat zien dat het accent 
ligt op het realiseren van middeldure en dure woningen. Goedkopere 
koopwoningen en huurwoningen in alle prijsklassen zijn ondervertegen-
woordigd. Er wordt vertrouwd op doorstroomeffecten. 
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Figuur 9: Indicatie verdeling nieuwe woningen naar prijsklasse  (stand 1/1/2007) 

De lange doorlooptijd van projecten brengt met zich mee dat inzichten over 
het te realiseren programma wijzigen gedurende de looptijd. Aanpassingen 
van het programma zijn dan nodig. Aandachtspunt is de tijdige signalering 
en de tijdige doorvoering van de benodigde aanpassingen.  

In de oudere wijken bestaat een groot deel van de voorraad woningen uit 
sociale huurwoningen. Om de verhouding koop- huur in evenwicht te 
brengen worden huurwoningen verkocht en koopwoningen gebouwd. Be-
trokkenen geven aan dat door het negatieve imago van deze wijken het 
proces slechts langzaam op gang komt. Er wordt echter wel veel geïnves-
teerd in de promotie van de ontwikkeling. 

6.3 Bijdrage werkopgave 

Norm 
Het inzetten van het instrument grondbeleid dient bij te dragen aan doelen 
die gesteld zijn voor werkgelegenheid. Om er voor te zorgen dat voldoende 
werkgelegenheid aanwezig is, ontwikkelt de gemeente bedrijventerreinlo-
caties. De bedrijventerreinprojecten van het grondbeleid zorgen voor de tij-
dige beschikbaarheid van vestigingslocaties voor bedrijven.  

Werklocaties 
De actuele locaties waar bedrijventerreinen worden ontwikkeld zijn weer-
gegeven in figuur 9. De ontwikkelingen rondom het bedrijventerrein Vlis-
singen-Oost (Zeeland Seaports) zijn niet meegenomen. In voorbereiding is 
nog de locatie Kenniswerf.  
 

Locatie Type locatie Omvang in ha Start Gereed 
Souburg fase 1 Uitbreiding 6,4 2006 2010 
Souburg fase 2 Uitbreiding 12,7 2005 2017 
Buitenhaven 3 Uitbreiding 6,6 2006 2015 
Vrijburg fase 2 Uitbreiding 5 1999 2007 

 

Figuur 10: Bedrijventerreinprojecten grondbeleid en geplande productie (stand 1/1/2007) 
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Bij de gemeente Vlissingen bestaat geen integraal visie document in de 
vorm van een Nota Economische Beleid. Er is wel een regionale bedrijven-
programmering. Op werkgelegenheidsaspecten wordt niet expliciet ge-
stuurd.  
Een aantal bedrijventerreinen (westelijk van het kanaal door Walcheren) is 
inmiddels vol. In het afgelopen jaar hebben ook verkopen plaatsgevonden 
in de Buitenhaven. In het provinciale beleid is omschreven dat op Walche-
ren per jaar 20 hectare mag worden uitgegeven. Dit is minder dan de drie 
gemeenten uit willen geven. Hoe dit tussen de drie gemeenten verdeeld 
moet worden, zal op basis van de regionale bedrijventerreinenvisie bepaald 
worden. De provincie heeft het maken van een regionale bedrijventerrei-
nenvisie opgelegd.  

In vergelijking met andere gemeenten zijn er in de organisatie van Vlissin-
gen weinig ambtenaren die zich bezighouden met economisch beleid. Dit 
heeft er in het verleden toe geleid dat andere organisaties geen duidelijk 
aanspreekpunt hadden binnen de ambtelijke organisatie. Inmiddels is dit 
laatste punt verbeterd. 
Het in de markt zetten van bedrijventerreinen vereist middelen. In het ver-
leden was hiervoor geen budget. In de buurgemeenten werd dit actiever 
gedaan. Daar was ook meer formatie voor de afdeling Economie.  

6.4 Tijdigheid 
Norm 

De doelstelling tijdigheid is enerzijds gerelateerd aan het sectorale beleid, 
zoals aangegeven in de vorige paragraaf, maar anderzijds aan hetgeen op-
genomen is over de projecten in de Programmabegroting (beleidsprioriteit). 
Projecten mogen ten opzichte van het geplande jaar van gereedkomen geen 
uitloop hebben.   

Projecten programmabegroting 

De Programmabegroting 2005 is als steekproef genomen en nader geanaly-
seerd. In onderstaande figuur is aangegeven hoeveel jaren projecten uitlo-
pen ten opzichte van hetgeen gepland en aangegeven was in de Program-
mabegroting 2005 ten opzichte van de stand van zaken in 2007. 
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 Figuur 11: Uitloop projecten t.o.v. Programmabegroting 2005  (stand 1/1/2007) 
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Een nadere uitwerking van deze figuur is opgenomen in de bijlage. Daarin 
zijn de in de  Programmabegrotingen 2005  genoemde projecten aangege-
ven, met de daarbij aangegeven geplande realisatie c.q. opleverjaar van 
woningen / bedrijventerreinen en de bijbehorende  ontwikkeling in de loop 
van de tijd. 

Veel projecten lopen door de jaren uit in tijd en soms gewoon mee met de 
begrotingsjaren. Voor elk project geldt wel een specifieke verklaring waar-
om er een vertraging is opgetreden. Veel voorkomend zijn langlopende ju-
ridische procedures bij de herstructurering, lange tijdsperiode die vaak no-
dig is voor het verhuizen van bedrijven en veranderende marktomstandig-
heden.  

6.5 Conclusies 
Het grondbeleid levert een bijdrage aan de opgaven op het gebied van wo-
ningbouw en werklocaties in de gemeente. Door het grondbeleid wordt 
sturing gegeven aan de realisering van deze opgaven.  

De conclusies ten aanzien van de sturing door het grondbeleid van de wo-
ningbouwopgave en werkopgave kunnen worden samengevat in de vol-
gende twee hoofdconclusies: 

1. Het lukt niet om snel genoeg de ruimtelijke opgave op het gebied van 
wonen te realiseren. De (tijdige) realisatie van onderdelen van het ruim-
telijke programma levert problemen op. Het gaat vooral om de her-
structureringsprojecten (oudere wijken, bedrijventerreinen) en om pro-
jecten waar meervoudig ruimtegebruik beoogd wordt. Voor werken is 
deze conclusie niet te trekken omdat een programmering ontbreekt, er 
zijn geen afspraken. (In 2008 is er een regionale programmering tot-
standgekomen) 

2. De sturing van het realiseren van de ruimtelijke opgave is te vrijblij-
vend. Verschillen in programmering en uitvoering worden onderkend, 
maar onduidelijk is welke maatregelen worden genomen. Aandachts-
punt is de inhoud van de overeenkomsten met de woningbouwcorpo-
ratie en projectontwikkelaars. Daarnaast ontbreekt op het gebied van 
werken een sturend beleidskader. 

Aantal woningen te laag  
De Rekenkamercommissie concludeert dat de 1775 woningen uit het MOP 
ISV 2005-2010 waarschijnlijk niet gerealiseerd worden. In de verantwoor-
ding ISV 2000-2004 is gebleken dat ook voor deze periode de geplande wo-
ningbouwproductie niet is gerealiseerd. 

Uit diverse projecten komt naar voren dat op dit moment de markt het 
grootste probleem is bij de voortgang van de woningbouw. Vertraging in 
sloopplannen en langdurige procedures spelen ook een rol. Een andere be-
langrijke oorzaak is het besluit van de gemeente om de ontwikkeling van de 
locatie Spuikom uit te stellen. 
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Tijdige realisatie van een deel van de locatie Dokkershaven (tegenwoordig 
Scheldekwartier) is dringend noodzakelijk om ook de realisering van de 
1500 woningen in het kader van BLS 2005 te veilig te stellen.  

Tijdigheid rekbaar 
Tijdigheid blijkt een rekbaar begrip te zijn. Vergelijking van de Program-
mabegroting met tijdschema’s zoals opgenomen in ruimtelijke en sectorale 
beleidskaders laat zien dat bij vrijwel alle projecten vertraging in tijd op-
treedt. In de opeenvolgende Programmabegrotingen vanaf 2005 is dit dui-
delijk te zien omdat er een groot aantal projecten zijn, die in tijd elk jaar 
mee “opschuiven”. Hierdoor wordt het realiseren van de doelstellingen op 
basis waarvan ISV en BLS subsidies zijn toegekend in gevaar gebracht. De 
mogelijke terugbetaling van deze subsidies is een doelmatigheidsrisico. 
Verder bestaat de kans op stuwmeerwerking. Doordat veel projecten door-
schuiven komen een aantal mogelijk tegelijk gereed, waardoor marktverza-
diging optreedt.  

Beleidskader bedrijventerreinen ontbreekt 
De Rekenkamercommissie concludeert dat de doelstellingen van het beleid 
voor werklocaties niet zijn omschreven. Wel is bij het plannen van bedrij-
venterreinen in toenemende mate sprake van intergemeentelijke en provin-
ciale afstemming.  

De Rekenkamercommissie vindt het scheppen van voldoende ruimte voor 
bedrijvigheid, zowel kwantitatief als kwalitatief, een belangrijke taak van 
de gemeente, waarvoor een beleidsmatige onderbouwing een minimaal 
vereiste is. Concretisering in een verstedelijkingsopgave voor een bepaalde 
periode kan daarbij worden gebaseerd op een analyse van lange termijn 
scenario’s van de economische ontwikkeling en de vraag naar bedrijventer-
reinen b.v. van het CPB. 

Verder is uit het onderzoek naar voren gekomen dat er weinig personele en 
financiële capaciteit beschikbaar is voor economische zaken. Dit in vergelij-
king met andere gemeenten.  
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7 Effecten: wonen en werken  

7.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk komt de moeilijke vraag aan de orde  in hoeverre het 
grondbeleid bijdraagt aan het maatschappelijk gewenste gebruik van de 
ruimte. Doordat het grondbeleid een instrument is om sectorale doelstellin-
gen van de gemeente te bereiken is het lastig te beoordelen op welke wijze 
dit door het grondbeleid wordt beïnvloed. De effectiviteit van het grondbe-
leid is niet direct te meten aan de doelbereiking van het sectorale beleid.  

Voor de effectiviteit van het instrument grondbeleid is het van belang dat 
wordt ingespeeld op de maatschappelijke dynamiek, het spanningsveld 
tussen het financieel belang en het maatschappelijk belang wordt beheerst 
en dat voldoende maatschappelijk draagvlak voor de plannen wordt ont-
wikkeld. 

Daarbij stelt de moderne samenleving  hoge eisen aan het openbaar be-
stuur. Door de toegenomen informatisering en individualisering zijn bur-
gers kritischer en mondiger dan ooit. Overheidsorganisaties staan dan ook 
voor de uitdagende taak om aan de uiteenlopende verwachtingen van een 
groeiend palet van belanghebbenden te voldoen.  

7.2 Maatschappelijke effecten 
De gemeente intervenieert op de grondmarkt met als doel het feitelijke 
ruimtegebruik beter te laten aansluiten op het maatschappelijk gewenste 
ruimtegebruik. De legitimatie van deze interventies is dat de markt zonder 
overheidsingrijpen niet het maatschappelijk gewenste ruimtegebruik ople-
vert. De Rekenkamercommissie is bij de volgende organisaties nagegaan in 
welke mate zij ervaren dat het grondbeleid bijdraagt aan het realiseren van 
het maatschappelijk gewenst ruimtegebruik: 

 Woningbouwcorporatie L’Escaut. 
 Kamer van Koophandel. 
 MKB Zeeland. 
Vaak is er sprake van regionale effecten bij gemeentelijke besluitvorming 
over ruimtelijke opgaven en daarom vraagt grondbeleid ook om coproduc-
tie van beleid; er is effectieve samenwerking tussen gemeenten en met de 
provincie(s) nodig.  

De Rekenkamercommissie is bij de provincie Zeeland nagegaan hoe de sa-
menwerking verloopt. 

7.2.1 Norm 
Door het grondbeleid wordt het maatschappelijk gewenste ruimtegebruik 
gerealiseerd. De gemeentelijke organisatie heeft en onderhoudt actief een 
netwerk van relaties die van belang zijn om het maatschappelijk gewenste 
ruimtegebruik vast te kunnen stellen. In deze relaties is zij ontvankelijk 
voor ontwikkelingen en zij staat open voor kritische kanttekeningen aan-
gaande haar eigen beleidskeuzes. 
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7.2.2 Wonen: woningbouwcorporatie L’Escaut 
Zeeland heeft 13 woningcorporaties waarvan er 4 op Walcheren actief zijn: 

 Woongoed Middelburg, actief in Middelburg  (5500 woningen). 
 Woningbouwvereniging Arnemuiden (400 woningen). 
 Woningstichting Walcheren (1800 woningen, 900 in dorpen en 900 in 

Vlissingen, vooral in Oost-Souburg en Westerzicht). 
 L’Escaut (6500 woningen, 500 garageboxen en bijzondere gebouwen). 

In Zeeland is L’Escaut de grootste, maar landelijk gezien een kleine 
corporatie. 

De hier genoemde corporaties mogen in principe op heel Walcheren actief 
zijn, maar historisch gezien heeft ieder zijn eigen gebied. L’Escaut heeft een 
derde deel van de woningen in Vlissingen in haar bezit. Dit heeft tot gevolg 
dat de gemeente Vlissingen en L’Escaut goed zouden moeten samenwer-
ken.  

Sociale woningbouw  
De huidige praktijk in Vlissingen is dat de plaatselijke woningcorporatie 
L’Escaut de primaire partner is voor de realisering van woningbouw in de 
sociale sector. Uitgangspunt is het met L’Escaut gesloten convenant ten 
aanzien van de herstructurering van de woningvoorraad. Daarin is ook af-
gesproken dat L’Escaut voor iedere te bouwen sociale huurwoning een 
tweetal koopwoningen mag bouwen, om daarmee de onrendabele top op 
die betreffende huurwoning te compenseren. Deze systematiek heeft als 
voordeel dat deze eenduidig en eenvoudig is maar heeft als nadeel dat 
veelal niet echt transparant en expliciet is hoe de geldstromen precies lopen 
en wat de omvang van die geldstromen precies is. Ten aanzien van de 
spreiding van huur- en koopwoningen valt op dat in uitleggebieden weinig 
huurwoningen worden gerealiseerd. Huurwoningen worden vooral gerea-
liseerd op herstructureringslocaties. In de uitleggebieden wordt bijna ge-
heel gebouwd voor de koop. Hierdoor wordt macro wel voldaan aan de be-
leidsuitgangspunten voor verandering van de verhouding koop/huur, maar 
voor de wijken blijft deze onbalans bestaan. 

Woonvisie 
L’Escaut ontwikkelt eigen beleid, maar onderschrijft de gemeentelijke  
woonvisie en ondersteunt de uitvoering. De woonvisie is in samenspraak 
met de corporaties tot stand gekomen. De woonvisie moet herijkt worden. 
De gegevens van het woningbehoeftenonderzoek 2006 van het ministerie 
van VROM worden voor deze herijking gebruikt. L’Escaut zet haar experti-
se in voor deze herijking. Door een oversampling wordt inzichtelijk ge-
maakt hoe de doelgroepen zijn opgebouwd, hiervoor worden onder andere 
gegevens van de Belastingdienst gebruikt. 

Bij de stelling dat er veel behoefte is aan goedkope huurwoningen past vol-
gens L’Escaut wel enige nuancering. Op goedkope huizen wordt wel veel 
ingeschreven, maar: 

 het opkomstpercentage bij inschrijvingen is laag; 
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 bij goedkope huizen wordt bij inschrijving maar in de helft van de ge-
vallen ook daadwerkelijk gehuurd. De acceptatiegraad is 50%, het stre-
ven is dit naar 75% te brengen. 

 Tenslotte is de mutatiegraad hoog. 
Het vertrouwen op doorstroomeffecten in de verhuisketen werkt in de 
praktijk slechts beperkt, zeker bij stijgende huizenprijzen of huren en da-
lende conjunctuur. 

Tenslotte wordt er een spanning geconstateerd tussen de beleidsmatige wo-
ningbouwopgave aan de ene kant tegen de wil en noodzaak om inkomsten voor 
de gemeente te vergroten aan de andere kant: 

 Er worden veel woningen in de duurdere prijsklassen gebouwd, wat 
gunstig is voor de inkomsten van de gemeente. 

 De kwaliteit van de woonomgeving kan onder druk komen als er geen 
ruimte is voor verliezen in exploitaties. Dit kan er vervolgens toe leiden 
dat verkopen stagneren. 

Het convenant en de prestatieafspraken 
De landelijke overheid verlangt dat lokale overheden prestatieafspraken 
overeenkomen met de in hun gemeente werkzame corporaties. Ook lokaal 
was er behoefte aan prestatieafspraken. Tussen de gemeente en L’Escaut is 
in 2001 al een convenant overeengekomen. Rode draad daarvan was sloop 
van 1500 woningen, verkoop van 1000 woningen, nieuwbouw van 1200 
woningen (een mix van koop en huur) en kwaliteitsverbetering van 3500 
woningen. Dit alles in de periode van 2002 tot 2012. 
L’Escaut heeft in de eerste jaren na de overeenkomst het onderdeel sloop 
eenzijdig vertraagd door de aanwezige onbalans tussen vraag en aanbod. 
Dit werd vooral ingegeven door de trage uitbreiding van het woningbezit 
in de uitleggebieden.  

7.2.3 Kamer van Koophandel en MKB  

Kamer van Koophandel 
De Kamer van Koophandel (KvK) is ingesteld bij wet en daarmee een pu-
bliekrechterlijke instantie. De taakgebieden omvatten: bijhouden van het 
handelsregister, voorlichting en advies aan individuele ondernemers en re-
gionale economische stimulering. Per 1 januari 2008 zijn de KvK Zeeland en 
de KvK West Brabant gefuseerd en is de KvK Zuid West Nederland ont-
staan. De contacten met gemeenten bestaan op ambtelijk en bestuurlijk ni-
veau. Vlissingen heeft voor economische zaken slechts beperkte personele 
capaciteit beschikbaar. Dit heeft zijn weerslag op de ambtelijke contacten 
tussen gemeente en KvK. 

De KvK wordt vaak betrokken in het vooroverleg voor bestemmingsplan-
nen in het kader van artikel 10 WRO. Uit analyse van de dossiers blijkt dat 
de KvK onder de aandacht brengt dat Vlissingen meer rekening moet hou-
den met de vraag naar detailhandel, bedrijventerreinen enzovoorts. Er moet 
niet vanuit het aanbod geredeneerd worden. In het verleden zijn bijvoor-
beeld ook opmerkingen gemaakt over de meubelboulevard die in de Spui-
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kom was voorzien. Zij uitte toen haar zorg over het behoud van het winkel-
bestand en de grote oppervlakte voor detailhandel, die was voorzien. Deze 
opmerkingen hebben op den duur mede bijgedragen aan het bijstellen van 
het beleid.  

MKB 
Het MKB is een organisatie voor en door ondernemers in het midden- en 
kleinbedrijf. Het MKB-Zeeland wil een netwerkorganisatie zijn waarin on-
dernemers elkaar ontmoeten. Samen met de politiek en anderen wil zij een 
spilfunctie vervullen in de Zeeuwse economie. Het MKB geeft aan graag 
eerder in overleg betrokken te willen worden bij het beleid en te zoeken 
naar nieuwe vormen van bedrijvigheid. 

7.2.4 Provincie Zeeland 
De provincie heeft betreffende het grondbeleid grofweg 3 raakvlakken met 
de gemeente: 
 Verticale doorvertaling van de eigen plannen. 
 Vooroverleg gemeentelijke bestemmingsplannen (BRO artikel 10). 
 Financieel-bestuurlijk toezicht op de gemeente. 

Verticale doorvertaling van de eigen plannen  
Het gaat hierbij om de doorvertaling van provinciaal naar gemeentelijk be-
leid. In hoofdzaak gaat het dan om het Integrale Omgevingsplan (IOP), 
uitwerkingen hiervan en het ontwikkelen van een regionale visie op bedrij-
venterreinen. 

Het Ruimtelijke Plan Stedelijk Gebied Walcheren 2010 is een streekplanuit-
werking. Dit plan is in 1999 tot stand gekomen. De centrale lijn in dit plan is 
het realiseren van de woningbouwdoelstellingen en daarmee sterk aanbod-
gericht. Maar de provincie heeft in haar overleg rond de totstandkoming 
van het plan een aantal zorgen geuit, die in 2008 erg actueel zijn: er is een 
overschot aan m2  detailhandel per inwoner, zorg om behoud van het kern-
winkelgebied, te veel bouwplannen voor appartementen. Deze opmerkin-
gen hebben op den duur mede bijgedragen aan het bijstellen van het beleid.  
De woningbouwlocaties van de gemeente zijn in grote lijnen in overeen-
stemming met het Ruimtelijk plan Stedelijk gebied Walcheren 2010. Plaatse-
lijke afwijkingen van functies worden gemotiveerd en de provincie is als 
toezichthouder hierover tevreden.  

Het opstellen van een visie op de ontwikkeling van bedrijventerreinen op 
Walcheren is moeizaam verlopen. Het besef dat er bij een regionale visie 
voor beide steden veel te winnen is wordt niet breed gedragen. Het is bij de 
regionale afstemming voor gemeenten lastig om keuzes te maken. De pro-
vincie stelt dat de regio’s hier zelf uit moeten komen. De provincie ziet hier-
in voor zichzelf, door de autonomie van de gemeenten, een beperkte taak. 

Vooroverleg gemeentelijke bestemmingsplannen (BRO artikel 10) 
Deze bepaling komt bij de nieuwe WRO overigens te vervallen. In het kader 
van het vooroverleg worden ontwerpbestemmingsplannen ter beoordeling 
aangeboden aan de subcommissie gemeentelijke bestemmingsplannen. 
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De provincie stelt dat de kwaliteit van de Vlissingse ontwerpbestemmings-
plannen voldoet. Het belangrijkste aandachtspunt bij de beoordeling is de 
economische haalbaarheid. In de provinciale reactie wordt ook aandacht 
besteed aan de afstemming met Middelburg (planvorming voor meubel-
boulevard op de Spuikom), rentedoorrekening in exploitatie (bedrijventer-
rein Souburg) en kwalitatieve woningbouw (Spuikom). Bij het bestem-
mingsplan Souburg Noord is in 1999 maar een gedeeltelijke goedkeuring 
gegeven door de provincie. Reden hiervoor is de onzorgvuldige verwerking 
van de in het kader van het vooroverleg uitgebrachte adviezen. Dit verbe-
tert hierna sterk. In 2003 wordt het Bestemmingsplan Souburg Noord in 
zijn geheel goedgekeurd.  

Financieel-bestuurlijk toezicht op de gemeente 
In het toezicht zijn 3 gradaties te onderscheiden, met een toenemende taak 
voor de provincie. Als er geen tekorten zijn en de begroting is tijdig toege-
stuurd dan volgt het repressieve toezicht. Als dit niet het geval is dan volgt 
preventief toezicht: de begroting en de wijzigingen moeten ter goedkeuring 
aan de provincie worden voorgelegd. De derde vorm is de artikel 12-status. 
Dit is een scherp provinciaal toezicht op de gemeentelijke financiën. Voor 
Vlissingen is in 2006 het preventieve toezicht van toepassing geweest.  

Medewerkers van de provincie concluderen dat de veelheid van verschil-
lende exploitaties bepaalde risico’s heeft. Doordat exploitaties langer lopen 
ontstaat het gevaar van een stuwmeerwerking. De boekwaardes van de 
verschillende exploitaties lopen sterk op.  

7.2.5 Conclusie 
De bijdrage die de inzet van het grondbeleid levert aan maatschappelijke 
doelen zijn door de rekenkamercommissie slechts heel beperkt in beeld ge-
bracht. De afstemming tussen de gewenste maatschappelijke doelen en het 
grondbeleid is nagegaan bij een viertal betrokken organisaties. 

Hoe draagt de inzet van het grondbeleid bij aan de realisering van maat-
schappelijk gewenst ruimtegebruik? De volgende twee hoofdconclusies vat-
ten het antwoord hierop samen. 

1. Belangrijk is dat het grondbeleid zich richt op de maatschappelijke dy-
namiek van de lange termijn. Het is daarvoor noodzakelijk meer flexibi-
liteit in de plannen in te bouwen. Aanpassing is immers nodig als de 
maatschappelijke dynamiek op termijn anders uitpakt dan verwacht. 
Ook planologische beleidskaders bij uitstek om dit te analyseren en  
vast te leggen, zoals het Ruimtelijk Plan Walcheren2010, moeten daar-
om  tussentijds kunnen worden aangepast. 

2. De koppeling tussen actoren, middelen en uitvoering is te zwak. Plan-
nen worden teveel achter de tekentafel  gemaakt en te weinig op basis 
van maatschappelijke interactie. Deze koppeling heeft als doel het ma-
ken van realistischer plannen. Het voorkomt dat plannen eindelijk toch 
moeten worden aangepast of in het ergste geval in de bureaula ver-
dwijnen.  
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Weinig flexibiliteit 

Het duurt enige tijd voordat opmerkingen (en zorgen) van organisaties 
waarmee wordt samengewerkt, worden omgezet in beleidsbeslissingen. 
Bijvoorbeeld om de Spuikom vooralsnog niet te ontwikkelen (2006), geen 
detailhandel op het bunkerterrein (2007), afblazen van de Vlissingse woon-
boulevard, en het meer bouwen van grondgebonden woningen (2006/2007). 
Procedurele, inhoudelijke en politieke redenen spelen hierbij een rol. Wel-
licht speelt bij deze lange doorlooptijd ook mee, dat de Raad geen duidelijk 
keuzes voor de toekomst heeft gemaakt.  

Zwakke koppeling van actoren, middelen en uitvoering 
Samenwerking met de betrokken organisaties wordt te weinig gezien als 
gezamenlijk zoekproces naar de belangrijkste problemen en uitdagingen in 
een bepaald gebied en als een gezamenlijk ontwerpproces van innovatieve 
oplossingen. De uitvoering van het grondbeleid is vooral gericht is op het 
maken van plannen en minder op integrale gebiedsontwikkeling samen 
met andere betrokken publieke en private partijen. Planning is gericht op 
de toekomst en daarmee verbonden aan onzekerheden. Zoals al aangege-
ven is flexibiliteit in plannen daarom belangrijk. De Rekenkamercommissie 
onderkent dat er daarbij in de praktijk altijd wel een spanningsveld is tus-
sen het streven naar flexibele plannen en het streven naar juridische zeker-
heid. Dit spanningsveld kan gedeeltelijk worden ondervangen door goede 
samenwerking. Bij het betrekken van actoren gaat het om het creëren van 
draagvlak, het genereren van creativiteit en het zoeken naar consensus. 
Verschillende partijen zijn betrokken bij zowel de planvorming als de uit-
voering en de financiering ervan. Er zijn daarmee meerdere partijen gebaat 
bij een goed proces van planning en een vlotte uitvoering ervan. 

Spanningveld maatschappelijk / financieel belang 
Het spanningsveld tussen het maatschappelijke belang en het financiële be-
lang van de gemeente wordt gevoeld bij de maatschappelijke organisaties. 
De Rekenkamercommissie constateert daarbij ook een spanningveld tussen 
kortetermijndenken en het bereiken van maatschappelijke effecten. De inzet 
van gemeentemiddelen is over het algemeen meer gericht op het behalen 
van resultaten op een relatief korte termijn. Het veranderen van en inspelen 
op maatschappelijke ontwikkelingen vergt een veel langere adem. 

Personele capaciteit 
De Rekenkamercommissie constateert dat afstemming met andere betrok-
kenen bij het grondbeleid nodig, tijdrovend en lastig is. Dit vraagt persone-
le capaciteit, die niet altijd voldoende voorhanden is.  
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8 Relatie Raad/College 

8.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk schetst de Rekenkamercommissie haar bevindingen over 
de relatie Raad/College met betrekking tot het grondbeleid. De conclusies 
gaan in op de vraag in welke mate de Raad in staat is het grondbeleid effec-
tief te sturen. 

8.2 Norm 
De samenwerking tussen Raad en College is gestructureerd. De Raad zet de 
hoofdlijnen van het beleid uit, met hieraan gekoppeld de punten waarop zij 
dit beoordeelt. De informatiebehoefte van de Raad is toegesneden op ka-
derstelling en controle. Deze informatie wordt door het College proactief 
verstrekt. De Raad laat het detailniveau over aan het College en geeft hen 
ruimte om hun taak uit te oefenen.  

8.3 Kaderstelling 
Met de Nota Grondbeleid heeft de Raad bepaald hoe het grondbeleid moet 
worden vormgegeven. Deze Nota kan gezien worden als een stuk van de 
invulling van de kaderstellende taak van de Raad op het gebied van grond-
beleid.  

Deze nota is in april 2005 door de gemeenteraad vastgesteld, met 24 stem-
men voor en één tegen. De reden voor deze tegenstem was dat controle ei-
genlijk alleen achteraf kon plaatsvinden en dat individuele raadsleden te 
weinig inbreng hebben. De overige raadsleden zijn bij de vaststelling zeer 
positief over de Nota Grondbeleid en zien dit als een mogelijkheid om in-
vloed te hebben op het grondbeleid in het dualistische bestel. 4 

Volgens deze nota moet aan het instellen van een grondexploitatie een 
raadsbesluit ten grondslag liggen. In geval van voorbereidingskosten dient 
een grondexploitatiegebied benoemd te worden. Daarbij wordt, hoe globaal 
ook, een financieel-economische haalbaarheidsberekening gemaakt. Ter be-
heersing van de risico’s en om het weerstandsvermogen binnen het totaal 
van de grondexploitatie op peil te houden wordt daarbij een relatie gelegd 
met de verwachte resultaten van alle lopende plannen.  

De bevoegdheden van de Raad aangaande het grondbeleid zijn samengevat 
(Nota Grondbeleid p. 40):  

 Expliciete beslissingen in het kader van het grondbeleid zijn aan de 
Raad voorbehouden als het gaat om het beschikbaar stellen van kredie-
ten (het budgetrecht) en het onttrekken van middelen aan de reserve 
grondexploitatie.  

                                                           

 
4  (Notulen Raadsvergadering 28 april 2005) 



 

Sturen met grond  - versie 2.0 definitief, juli 2008  65                        rekenkamercommissie Vlissingen 

 

 Ook het vaststellen van de exploitatieverordening en het vaststellen 
van de periodiek geactualiseerde grondexploitatie begroting is aan de 
Raad. Beslissingen over bijvoorbeeld het toepassen van de Wet Voor-
keursrecht Gemeenten en het toekennen van planschade worden even-
eens aan de Raad voorgelegd.  

 Ten slotte beslist de Raad over de oprichting van en deelneming in pri-
vaatrechtelijke (of publiekrechtelijke) rechtspersonen. Dergelijke beslis-
singen kunnen vooral aan de orde zijn binnen de context van het ge-
mengde grondbeleid. 

De vaststelling van de Nota Grondbeleid is een breuk met het verleden. In 
het verleden werd in de organisatie onvoldoende aandacht besteed aan een 
aantal formele en basale eisen waaraan een planexploitatie moet voldoen. 
Met de komst van de Nota Grondbeleid is hierin een begin van verandering 
gebracht. 

Na de vaststelling van deze Nota Grondbeleid was niet direct het hele be-
leid hiermee in overeenstemming. Zo is er eind 2006 een raadsvoorstel aan-
genomen dat een aantal onvolkomenheden aangaande het expliciet instel-
len van bestaande grondexploitaties heeft gerepareerd. 

8.4 Informatievoorziening 

Norm 
Zoals in hoofdstuk 2 beschreven heeft het dualisme geleid tot een andere 
informatiebehoefte van de Raad. Goede informatie over beleid is van groot 
belang: alleen als er goede informatie is over de uitvoering en de resultaten 
van een beleid kunnen er zinnige beslissingen worden genomen over door-
gaan, stoppen of wijzigen. Hierbij is goede informatie niet synoniem aan 
veel informatie. Een wethouder die verantwoordelijk is voor een bepaald 
beleid heeft die informatie bovendien nodig om zich tegenover de Raad te 
kunnen verantwoorden. De Rekenkamercommissie verwacht dat duidelijk 
is wat er met een beleid beoogd werd, wat daarvan is terechtgekomen en 
wat dat heeft gekost. Om hieraan te kunnen voldoen moet er volgens de 
Rekenkamercommissie beleidsinformatie zijn over: 

 De doelen van het beleid en over de geplande activiteiten (wat willen 
we bereiken, wat gaan we daarvoor doen). 

 De uitvoering en de resultaten van die activiteiten (zijn de geplande ac-
tiviteiten uitgevoerd en zijn ze efficiënt uitgevoerd). 

 Het bereiken van de doelen van het beleid (is de situatie die we wilden 
verbeteren ook echt verbeterd?). Hierbij is het verstandig om vooraf 
bandbreedtes af te spreken. Bijvoorbeeld als er meer dan 10% over-
schrijding van het budget is, dan wordt dit aan het College en/of de 
Raad gemeld. 

Praktijk 
De informatievoorziening naar de Raad is de afgelopen jaren sterk verbe-
terd. Er zijn feitelijk 3 momenten waarop de Raad expliciet geïnformeerd 
wordt. 
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 De halfjaarlijkse projectenpresentaties. 
 De jaarstukken. 
 De instelling van een grondexploitatie, het vestigen van een voorkeurs-

recht enzovoorts.  

8.4.1 Projectpresentaties 
Raadsleden waarderen deze presentaties positief. Zij geven wel aan dat de 
gegevens die gepresenteerd worden voor hen vaak lastig te beoordelen zijn. 
De raadsleden zijn vooral geïnteresseerd in trends en ontwikkelingen, af-
wijkingen van de uitgangspunten met de redenen hiervoor, vergelijkbaar-
heid van cijfers, de risico’s die de gemeente loopt, mogelijkheden om in-
komsten te verwerven. De raadsleden hebben behoefte aan een analyse van 
de gegevens. De projectpresentaties bieden vooral overzichten van gege-
vens en de veranderingen in de procesvoortgang. Het actief en tijdig infor-
meren van de Raad is verbeterd, maar er is nog ruimte voor verbetering. 
Hierbij valt te denken aan het werken met bandbreedtes, overzichten met 
beoordelingen van exploitaties enzovoorts. Er zijn diverse mogelijkheden 
om de Raad in overeenstemming met haar taken in het duale bestel te in-
formeren5. Het aanbieden van uitgewerkte scenario’s is niet gebruikelijk.  

Het is niet altijd duidelijk hoe bepaalde keuzes zijn terug te voeren op bij-
voorbeeld de Stadskoers 2010 of andere plannen. Als er sprake is van door-
vertaling van plannen, dan is dat veelal impliciet. 

8.4.2 Jaarstukken 
De jaarstukken noemen de verschillende exploitaties. In aard en opzet ge-
beurt dit beknopt. De paragraaf grondbeleid bij de programbegroting is 
zeer beknopt en bevat een aantal hoofdpunten uit de Nota Grondbeleid en 
een opsomming van de lopende exploitaties en de exploitaties in voorbe-
reiding. Ook in de jaarrekening wordt kort terug geblikt op de ontwikke-
lingen per exploitatie. Na de onderzoeksperiode hebben wij in mei de jaar-
rekening 2007 ontvangen. Opvallend is hierin duidelijke verbeteringen 
waarneembaar zijn op dit punt. 

8.4.3 Instellen grondexploitaties 
Aan het bepaalde in de Nota Grondbeleid wordt (nog) niet consequent uit-
voering gegeven. Raadsleden geven aan dat zij door het al verstrekt hebben 
van voorbereidingskredieten, eigenlijk al een beslissing hebben genomen 
over de start van een project.Het is moeilijk om dan nog een negatief besluit 
te nemen als het verzoek voor het instellen van een grondexploitatie langs-
komt. Er zijn dan al uitgaven gedaan voor onderzoeken of verwerving. 

Voor het project Kenniswerf werden al uitgaven gedaan voordat de Raad 
een exploitatie had ingesteld. Dit maakte van de verwerving een onrecht-
matige uitgave. In 2006 bleek dat voor een aantal planexploitaties geen ex-
                                                           

 

5 Deloitte, gemeente governance Grond(ig) beleid: grondbeleid, grondex-
ploitaties en grondbedrijven grondig bekeken, 2007. 
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pliciete goedkeuring van de Raad was. Met een raadsbesluit eind 2006 is 
deze onvolkomenheid gerepareerd.  

Doordat bij het instellen van een planexploitatie niet precies wordt aange-
geven hoe de exploitatie gekoppeld is aan visiedocumenten en markton-
derbouwingen, gaf een aantal raadsleden aan dat zij feitelijk sturen in de 
mist. De kwaliteit van marktonderbouwingen, en daardoor de voorspellen-
de waarde, is onderwerp van discussie geweest.  

8.5 College 
Het College van B en W is verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering 
van het grondbeleid. Het College stuurt en legt periodiek verantwoording 
af aan de Raad via de jaarstukken in de vorm van de voorjaarsnota, de 
begroting en meerjarenraming, de najaarsnota, het jaarverslag en de 
jaarrekening. 

Het College is zelfstandig bevoegd tot aankoop en verkoop van gronden. 
Voor het doen van strategische aankopen is het van belang dat zij hiervoor 
door de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld krijgt.  

Verder is het College bevoegd tot het aangaan van samenwerkingsover-
eenkomsten en dergelijke. Dit uiteraard zolang er geen sprake is van 
deelneming in andere rechtspersonen, omdat besluiten hiertoe aan de Raad 
zijn voorbehouden. 

Doordat er vraagtekens en discussies zijn over de visie op de toekomst van 
de stad is, is  het voor het College lastig om te besturen.  

8.6 Conclusies 
Als we terugkoppelen naar de verwachtingen ten aanzien van de samen-
werking tussen Raad en College, zoals uitgesproken in paragraaf 2.4 dan 
moeten we concluderen:  

 Er zijn geen eenduidige afspraken die het gedrag van Raad en College 
ten opzichte van elkaar reguleren. 

 Er is geen duidelijke scheiding van rollen in het gedrag van Raad en 
College waarneembaar. De Raad wil tot op detailniveau op de hoogte 
gehouden worden, het College geeft veel gegevens, maar geen op ka-
derstelling toegesneden informatie. 

 De informatieverstrekking is in de afgelopen jaren sterk verbeterd, 
maar van SMART+C geformuleerde op de taak toegesneden transpa-
rante informatie die altijd actief ter beschikking wordt gesteld is nog 
geen sprake. 
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9 Samenvatting conclusies en slotbeschouwing 

9.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk vatten wij de conclusies samen als antwoord op de in het 
onderzoek geformuleerde vragen.  

9.2 De onderzoeksvragen 
De Rekenkamercommissie heeft in het onderzoek kritisch gekeken naar ri-
sico’s op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid. Het doel hier-
van is om op basis hiervan aanbevelingen te formuleren om het beleid te 
verbeteren of risico’s te verkleinen. De onderstaande vragen zijn hierbij aan 
de orde geweest. 

1. Zijn de doelstellingen voor het grondbeleid duidelijk geformuleerd en consis-
tent, zodat duidelijk is wat door het grondbeleid moet worden bereikt?  

Het grondbeleid is instrumenteel van aard. Zij moet uitvoering geven aan 
de sectorale en integrale doelstellingen op het gebied van wonen en wer-
ken. Deze sectorale en integrale doelstellingen zijn over het algemeen on-
voldoende SMART+C geformuleerd, waardoor de richting van het beleid 
niet duidelijk is en de verantwoording die afgelegd wordt over de bereikte 
resultaten te beperkt is. Om een paar voorbeelden te noemen waar meetba-
re doelstellingen ontbreken: in de Programmabegroting, in de Nota Grond-
beleid. Daarnaast zijn een aantal beleidskaders toe aan actualisatie. Mede 
hierdoor en de veelheid van sectorale beleidskaders is de consistentie van 
de doelstellingen niet duidelijk. Door het ontbreken van meetbare doelstel-
lingen voldoet de verantwoording in de Jaarstukken niet aan een strikte 
opvatting van de eisen van het BBV. Er is sprake van een verantwoordings-
gat. 

2. Is er sprake van een efficiënte werkwijze en een goed beheer van de financiën? 

De werkwijze bij het grondbeleid kan efficiënter. Wat meespeelt, is dat de 
in 2007 ingezette reorganisatie nog niet volledig is doorgevoerd. Vooral de 
horizontale en verticale verbindingen in de organisatie en projectmatig 
werken, dat ook uitstijgt boven de afzonderlijke afdelingen, is (nog) onvol-
doende ingevoerd.  Enerzijds gaat het daarbij om heldere definitie van ta-
ken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en anderzijds om het syste-
matisch beheersen van projectmatige aspecten als tijd, geld, organisatie, 
kwaliteit en informatie. Daarnaast is de afstemming tussen de verschillende 
afdelingen van de ambtelijke organisatie niet goed geregeld. Integrale stu-
ring van de volledige productieketen is onvoldoende aanwezig. Ontbreken 
van gerichte kwaliteitszorg en risicomanagement verhogen het risico op 
ondoelmatig werken en verzwakken de politiek-bestuurlijk besluitvorming. 
Behalve op het financiële aspect is sturing op programmaniveau onvol-
doende aanwezig. Dit hangt samen met de wijze waarop de doelen zijn ge-
formuleerd. Het financiële beheer is de afgelopen jaren sterk verbeterd, al-
hoewel nog niet volledig wordt voldaan aan in  de Nota Grondbeleid vast-
gelegde kaders.  
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3. Hoe wordt de grondexploitatie vormgegeven? 

Positief te noemen is dat de gerichtheid op winstgevendheid de laatste jaren 
is toegenomen. Van de mogelijkheden van marktwerking kan nog meer ge-
bruikt gemaakt worden. Dit kan bijvoorbeeld bij: de uitgifte van gronden, 
de uitbesteding van stedenbouwkundige planvorming.  Hiermee kunnen 
ook de risico’s voor de gemeente worden verkleind. Bij een aantal exploita-
ties is door bouwclaim-afspraken hiervoor weinig speelruimte geweest. 
Planuitval, vertragingen en planwijzigingen maken de ontwikkeling van 
plannen ondoelmatig zowel in tijd als in kosten. Voor een deel is dit inhe-
rent aan het feit dat het overgrote deel van de plannen betrekking heeft op 
binnenstedelijke herstructurering. Daarnaast is door het ontbreken van een 
goede verificatie van de grondexploitatie en risico- en scenarioanalyses de 
speelruimte waarbinnen gewerkt wordt beperkt. Tenslotte concluderen wij 
dat gewaakt moet worden voor deeloptimalisatie van de verschillende pro-
ducten van het grondbeleid waardoor de kans bestaat dat het uiteindelijk 
doel uit het oog wordt verloren.     

4. Wat zijn de prestaties van het grondbeleid? Worden de locaties voor wonen en 
werken tijdig gerealiseerd en worden de door de gemeente gewenste functies 
gerealiseerd? 

Het grondbeleid is een instrument voor het bereiken van de integrale en 
sectorale beleidsdoelen. De relatie tussen de inzet van het grondbeleid en 
het bereiken van sectorale doelstellingen is daarmee indirect. Het realiseren 
van woonprojecten gaat over het algemeen langzamer dan gepland. De ge-
plande fasering vanuit het Woningbouwprogramma wordt niet gereali-
seerd. De woningbouwopgave lijkt te ambitieus. Ook blijkt het lastig te zijn 
voor de juiste doelgroepen te bouwen, waardoor ook op wijkniveau een 
goede mix van woningtypen wordt gerealiseerd. De norm van minimaal 
50% binnenstedelijke ontwikkeling wordt ruim gerealiseerd. Voor werklo-
caties is geen specifiek beleid, ook zijn er geen doelstellingen op het gebied 
van uitgifte van bedrijventerreinen. Het proces om te komen tot regionale 
afstemming (Walcheren) van de bedrijventerreinprogrammering is moei-
zaam. Maar in het voorjaar van 2008 zal deze programmering aan de ge-
meenteraad worden aangeboden. Het beleid kan hier het beste worden ge-
karakteriseerd als volgend aan de ontwikkeling.  Niet in beschouwing op-
genomen is de ontwikkeling van Vlissingen Oost, wat onder de verant-
woordelijkheid valt van Zeeland Seaports. 

5. Wat zijn de maatschappelijke effecten en hoe wordt samengewerkt met betrok-
ken partijen? 

Doordat de doelstellingen onduidelijk zijn, is niet na te gaan of de gewenste 
maatschappelijke effecten worden gerealiseerd. Beleidsinformatie hierover 
wordt niet actief verzameld en geëvalueerd. Daarnaast blijft het de vraag of 
de maatschappelijke effecten resultaat zijn van gemeentelijk beleid of dat er 
andere oorzaken zijn. Van bevolkingsgroei is in Vlissingen de laatste jaren 
nauwelijks sprake. Op het gebied van werkgelegenheid  is geen doel ge-
formuleerd. Flexibiliteit in plannen is een aandachtspunt omdat door de 
lange doorlooptijd de maatschappelijke behoeften kunnen wijzigen. De af-
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stemming en ontwikkeling van verschillende functies vraagt een intensie-
ver  samenspel met de maatschappelijke partners dan tot nu toe het geval 
is.   

6.  Welke informatie heeft de Raad ter beschikking? Kan zij hiermee het grondbe-
leid sturen? En doet zij dat ook? 

Positief is dat gewerkt wordt aan een betere informatievoorziening van de 
Raad. De projectenpresentaties worden steeds beter toegesneden op de be-
hoefte van de Raad. De Programmabegroting en de Jaarstukken bevatten 
(nog) onvoldoende informatie om te kunnen sturen, de noodzakelijke be-
leidsinformatie ontbreekt. Ook hier zijn verbeteringen maar de bijdrage die 
de verschillende exploitaties leveren aan de realisatie van sectorale doelstel-
lingen en de gevolgen van wijzigingen zijn niet inzichtelijk. Raadsleden zelf 
hebben niet het gevoel dat zij het grondbeleid daadwerkelijk sturen.  

9.3 Slotbeschouwing 
Wij constateren dat het grondbeleid een belangrijk instrument is voor het 
gemeentelijk functioneren. Op velerlei terreinen moet het zorg dragen voor 
het realiseren van sectorale doelstellingen gericht op de bewoonbaarheid 
van het land en de verbetering en de bescherming van het leefmilieu. Een 
belangrijke taak uit de Grondwet van de overheid. 

De regierol is bij het grondbeleid ontzettend belangrijk want daardoor 
wordt bereikt dat interne en externe partijen niet gefragmenteerd maar ge-
bundeld werken. Dat is van groot belang voor de stad en de inwoners 

De diverse lagen in de organisatie (Raad, College, management, etc.) heb-
ben nog niet genoeg grip op het grondbeleid om daadwerkelijk te kunnen 
sturen. Er is onvoldoende grip op de factor tijd en het programma wat ge-
realiseerd wordt. Het resultaat is een compromis tussen vele belangen, 
waarbij niet duidelijk is of het te bereiken maatschappelijk effect centraal 
staat. De sturingssystematiek en informatievoorziening is te beperkt om 
hier gericht sturing aan te kunnen geven. Degenen die beslissingsbevoegd-
heid hebben ontbreekt het aan relevante informatie.  Dat leidt vervolgens 
tot routinematige beslissingen. De complexiteit en de hoeveelheid projecten 
van het grondbeleid vragen om meer strategische sturing. 

De organisatie is (nog) niet toegesneden op de beheersing van de complexe 
projecten en de samenbundeling daarvan in (uitvoerings) programma’s. 
Projectmatig werken, heldere invulling van sleutelposities en kwaliteitzorg 
is bij de projecten van het grondbeleid niet voldoende vormgegeven om 
doelmatig te kunnen werken. Het is verheugend dat hier verbeteringen 
worden doorgevoerd. Het is voor ons in het kader van dit onderzoek nog 
niet mogelijk te beoordelen hoe deze verbeteringen in de praktijk zullen 
functioneren. Invulling hiervan vraagt nog wel goede afstemming en be-
schrijving van: raakvlakken tussen de verschillende afdelingen, specifieke 
functies en de mandaatregeling. Belangrijk is de waarneming dat naast de 
formele organisatiestructuur ook de gedragingen van mensen niet onder-
schat moeten worden omdat zij mede bepalend zijn voor de uitkomst van 
processen.  
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Wat in de organisatie beperkt is ontwikkeld is het vermogen tot zelfverbe-
tering door evaluatie en het leren van de eigen fouten. Wat voorkomen 
moet worden is dat hierdoor  een vorm van verstarring optreedt in de or-
ganisatie, die een schoksgewijze aanpassing bij veranderende omstandig-
heden noodzakelijk maakt.   

Risicomanagement kan beter worden benut. Door het ontbreken van een 
goede risicoanalyse heeft de Raad geen reëel inzicht in de sturing van pro-
jecten aan de voorkant. Een betere risicoanalyse verhoogt de informatie-
waarde. De Raad kan op basis van deze analyses beslissen welk risico nog 
aanvaardbaar is bij nieuwe grondexploitaties. Wij constateren wel dat door 
het streven naar winstgerichtheid bij de projecten van het grondbeleid, de 
kans op corrigerende maatregelen gereduceerd wordt. 

Door beperkte marktwerking bij de gronduitgifte wordt de prijs/kwaliteit-
verhouding voor de woonconsument negatief beïnvloed. Bij marktselectie 
in concurrentie is er ook meer openheid over de keuzes die de gemeente 
maakt gedurende het ontwikkelingsproces. De gemeente wordt immers ge-
dwongen duidelijk de randvoorwaarden voor een locatie te formuleren als 
ze deze aan andere gegadigden in concurrentie voor wil leggen. De meer-
dere ontwerpen voor dezelfde locatie laten niet meteen alle mogelijkheden 
zien, maar tonen toch ten minste enkele alternatieven die mogelijk geweest 
zouden zijn binnen dezelfde randvoorwaarden.  

De positie van de gemeente wordt tenslotte verzwakt doordat niet tijdig 
wordt geanticipeerd op nieuwe wet- en regelgeving, beleid van andere 
overheden, opmerkingen van maatschappelijke organisaties enzovoorts. De 
Nota Ruimte, het provinciale Omgevingsplan en de invoering van de nieu-
we Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn hier voorbeelden van. De eigen be-
leidskaders dienen tijdig te worden geactualiseerd om risico’s voor de 
doelmatigheid en doeltreffend van het grondbeleid te voorkomen. Daar-
naast ontbreekt een visie op de langere termijn doordat de huidige beleids-
kaders een planningshorizon hebben tot 2010.  

Door het ontbreken van meetbare doelstellingen is het voor de  Rekenka-
mercommissie onmogelijk de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de 
inzet van het instrument grondbeleid goed te beoordelen. Wel toont het 
onderzoek aan dat er diverse risico’s bestaan en dat het beter kan. In het 
volgende hoofdstukken staan een aantal aanbevelingen hoe het beter zou 
kunnen.  
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10 Aanbevelingen 

10.1 Inleiding 
De Rekenkamercommissie constateert dat er binnen de organisatie initiatie-
ven worden ontwikkeld die leiden tot goede verbeteringen. Dat is verheu-
gend. Met onze aanbevelingen willen wij hierbij aansluiten. 

De Rekenkamercommissie is van mening dat bij het zoeken naar oplossin-
gen voor het beperkte stuurvermogen van de organisatie, versterking van 
de bestuurskracht van de Raad prioriteit moet krijgen. Daarnaast bevelen 
wij aan de doelmatigheid van de uitvoering van het beleid te verbeteren. 

 De Rekenkamercommissie komt tot de volgende aanbevelingen.  

Verbeter: 

1. de sturingsystematiek en de informatievoorziening 

2. de doelmatigheid van de organisatie  

3. het grondexploitatiesaldo en de risicobeheersing 

4. de positie van de gemeente op de grondmarkt 

 

Wij hechten er veel belang aan hierbij aan te geven dat in onze visie struc-
tuur en proces onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De aanbevelingen 
ter verbetering van het functioneren van de organisatie, werken dan ook al-
leen als ook het gedrag van mensen en machtsverhoudingen in de organisa-
tie mede in acht worden genomen.   

In het onderstaande zijn deze aanbevelingen nader uitgewerkt. 

10.2 Verbeter de sturingsystematiek en de informatievoorziening 
De Rekenkamercommissie beveelt aan om de sturingsystematiek en de in-
formatievoorziening stapsgewijs te verbeteren: 

1. Begin met een goede formulering van de algemene en operationele doe-
len van het beleid. 

2. Zorg vervolgens voor (betere) informatie over beleidsprestaties en ver-
volgens voor doelmatigheidsinformatie over deze beleidsprestaties. 

3. Verzamel daarna informatie over beleidseffecten. 
4. Zorg ten slotte – voorzover mogelijk – voor het generen en geven van 

doelmatigheidsinformatie over deze beleidseffecten. 
 
Voor een complex beleidsterrein als het grondbeleid bevelen wij aan om dit 
op de volgende wijze te doen.  

Aanbeveling 1.1  Ontwikkel een Structuurvisie voor lange termijn sturing 

De Rekenkamercommissie beveelt aan om de strategische beleidsuitgangs-
punten op te nemen in een Structuurvisie. Hierin dienen de algemene doel-
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stellingen op lange termijn te worden opgenomen. Dit is mede van belang 
omdat de landelijke wetgeving op dit gebied gewijzigd wordt (per 1/7/2008) 
en een (ruimtelijke) structuurvisie verplicht is voor gemeenten. Zorg ervoor 
dat de visie zodanig wordt opgesteld dat periodiek (b.v. 5-jarig) evaluatie en 
actualisatie eenvoudig mogelijk is en dat dit ook daadwerkelijk wordt uit-
gevoerd. 

 Aanbeveling 1.2  Maak de Programmabegroting beter geschikt voor (middenlange  
termijn) sturing 

De Rekenkamercommissie beveelt aan de Programmabegroting (en de Jaar-
stukken) centraal te stellen bij de sturing. Hiervoor dient in de Programma-
begroting voor elk programma de volgende punten te worden opgenomen: 

 Algemene doelstellingen: deze geven in kwalitatieve zin aan wat de be-
langrijkste door de gemeente nagestreefde doelen zijn. 

 Meetbare doelstellingen: om te bepalen of de algemene doelstelling ge-
haald wordt, dient die uiteengelegd te worden in aspecten die meetbaar 
zijn. 

 Indicatoren: in een meetbare doelstelling zijn een of meer indicatoren 
opgenomen, de variabelen aan de hand waarvan wordt gemeten of de 
doelstelling wordt gehaald. 

 Streefwaarden: In de meetbare doelstelling worden streefwaarden ge-
formuleerd, die het nagestreefde niveau waarop de indicator op een 
vastgelegd moment moet komen. 

Van wezenlijk belang is dat er een heldere relatie bestaat tussen algemene 
en meetbare doelstellingen. Kernbegrippen daarbij zijn consistentie en vol-
ledigheid. De Jaarstukken dienen informatie te bevatten op basis waarvan 
verantwoording wordt afgelegd zowel m.b.t. de financiële als de beleidsma-
tige kaders.  

Aanbeveling 1.3  Vul de  Nota Grondbeleid aan met maatregelen gericht op project- 
en programmasturing 

De Rekenkamercommissie beveelt aan de Nota Grondbeleid aan te vullen 
met een eenduidig systeem van eisen en bandbreedten voor de beheersing 
van de programma’s en projecten.  

Wij bevelen aan de volgende elementen aan te vullen in de Nota Grondbe-
leid: 

 Eisen en bandbreedten voor beheersing van de projectaspecten, tijd, 
geld, informatie, organisatie en kwaliteit. Leg vast dat in een project-
plan de beheersing van deze elementen moet worden vastgelegd, welke 
tegelijkertijd met de grondexploitatie door de Raad wordt vastgesteld. 

 Eisen en bandbreedten voor de beheersing van de programmadoelstel-
lingen, zowel financieel als beleidsmatig. 

 Maatregelen voor het verzamelen en rapporteren van beleidsinformatie 
‘op maat’ voor de verschillende gebruikers (Raad, College, ambtelijke 
organisatie). 
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10.3 Verbeter de doelmatigheid van de organisatie 
De doelmatigheid van de organisatie kan verbeterd worden door optimale 
inrichting en onderling afstemming in de productieketen, visie – ontwerp – 
onderhoud – beheer. De Rekenkamercommissie beveelt aan de doelmatig-
heid van het proces te verbeteren: 

1. Begin met een standaardsysteem voor het projectmanagement. 

2. Zorg ervoor dat de raakvlakken tussen de verschillende afdelingen af-
gestemd zijn. 

3.  Voer tenslotte een kwaliteitszorgsysteem in. 

Aanbeveling 2.1 Voer een standaardsysteem voor het projectmanagement van de 
projecten van het grondbeleid in  

De Rekenkamercommissie beveelt aan een standaardsysteem voor het pro-
jectmanagement in te voeren waarin minimaal het volgende geregeld is: 

 Eisen en richtlijnen voor een projectplan voor elk project. 
 Eenduidige planningsmethodiek en fasering. 
 Eenduidig systeem van kostenbeheersing.  
 Heldere omschrijving van taken, verantwoordelijkheden en bevoegd-

heden. 
 Standaard dossiervorming. 
 Beheersingsmaatregelen voor de projectaspecten, tijd, geld, informatie, 

organisatie en kwaliteit. 
 Onderbouwing van de aannames die zijn gebruikt voor planvorming, 

zoals afzetopbrengsten, afwerkingniveau en dergelijke. 
 Informatie over outputindicatoren. 
Aanbeveling 2.2  Zorg voor eenduidige afstemming tussen de verschillende afdelin-
gen van de ambtelijke organisatie. 

De Rekenkamercommissie beveelt aan de afstemming tussen de verschil-
lende afdelingen van de ambtelijke organisatie te verbeteren, in aansluiting 
op de in 2007 ingezette reorganisatie. In het onderzoek is gebleken dat een 
aantal zaken (nog) niet goed geregeld zijn of zijn blijven liggen. De volgen-
de zaken bevelen wij aan: 

1. Ontwerp een goed bouwwerk bestaande uit op elkaar afgestemde func-
tieomschrijvingen met daarin vastlegging van taken, verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden afgestemd op de budget/ mandaatregeling. 

2. Definieer standaards zowel voor planproducten als voor onderhoud- 
en beheerproducten. 

3. Zorg ervoor dat de post beheerskosten meegenomen wordt in de 
grondexploitatie (zeker als deze afwijkt van de standaard). 

4. Draag zorg voor een goede overdracht van de afdeling SBP naar de af-
deling BL door een eenduidig overdrachtsmoment met de hierbij beho-
rende formulieren en regelingen.  
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5. Voer een goed workflowsysteem in en regel de vastlegging van onder-
linge afspraken door parafen. 

6. Richt een toegankelijke contractenadministratie in, zodat inzichtelijk is 
welke financiële verplichtingen zijn aangegaan. 

Aanbeveling 2.3 Voer een kwaliteitszorgsysteem in voor de borging van de product 
en proceskwaliteit. 

De Rekenkamercommissie beveelt de invoering aan van een kwaliteitszorg-
systeem waarbij de product- en proceskwaliteit geborgd en verbeterd 
wordt. Elementen van het kwaliteitszorgsysteem zijn: 

 Controleprocedure voor grondexploitaties. 
 Periodieke projectaudits. 
 Evaluaties, waaronder nacalculaties. 
 Borging van kennis in de organisatie. 

10.4 Verbeter het grondexploitatiesaldo en de risicobeheersing 
De Rekenkamercommissie beveelt aan om de winstgevendheid van pro-
jecten en de beheersing van de risico’s te verbeteren. Dit betekent niet dat 
voortaan bij elke grondexploitatie winst gemaakt moet worden. Maat-
schappelijk belangrijke projecten kunnen (na zorgvuldige afweging) afge-
sloten worden met een verlies. Deze projecten dienen wel gecompenseerd 
te worden door de winstgevende projecten. 

Aanbeveling 3.1 Ontwikkel een markgerichte manier van werken 

De Rekenkamercommissie beveelt aan een marktgerichte manier van wer-
ken te ontwikkelen. Ten eerste kunnen marktpartijen door middel van con-
currentie uitgedaagd worden tot prijs- en kwaliteitsverbetering. Daarnaast 
kan in verschillende vormen samengewerkt worden, om risico’s te beheer-
sen. Bezie dit in samenhang met de nieuwe verhaalmogelijkheden van de 
nieuwe WRO. Tenslotte is het van belang meer aandacht te besteden aan 
ontwikkelingen in de markt, die van invloed zijn op het resultaat van pro-
jecten. 

Aanbeveling 3.2  Verbreed het risicomanagement 

De Rekenkamercommissie beveelt aan om de huidige risicoanalyses verder 
uit te bouwen. Kwantificeer de risico’s. Daarnaast is het belangrijk dat risi-
coanalyses niet alleen financieel zijn ingericht maar vooral een koppeling 
leggen met de programmadoelstellingen. Hierdoor ontstaat inzicht in de 
mate waarin het risico gevolgen heeft voor het behalen van de projectdoel-
stelling. Naast analyses dienen ook beheersmaatregelen te worden geno-
men. 
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10.5 Verbeter de positie van de gemeente op de grondmarkt 
De Rekenkamercommissie beveelt aan de positie van de gemeente op de 
grondmarkt te verbeteren, zodat gemeente de maximale regie houdt op de 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling. 

Aanbeveling 4.1 Ontwikkel een nieuw afwegingskader voor faciliterend of actief 
grondbeleid 

Bij de invoering van de nieuwe Wro (juli 2008) zijn er meer mogelijkheden 
voor kostenverhaal en verevening van kosten. Hierdoor wordt faciliterend 
grondbeleid meer gelijkgeschakeld met actief grondbeleid. Wij bevelen aan 
om een nieuw helder afwegingskader te ontwikkelen voor de keuze tussen 
actief en faciliterend grondbeleid, zodat gestuurd kan worden op maximale 
doelrealisatie  en minimale risico’s.  

Aanbeveling 4.2 Ontwikkel een beleidskader voor strategische grondaankopen 

De Rekenkamercommissie beveelt aan een beleidskader vast te stellen voor 
anticiperend handelen met betrekking tot de aankoop van gronden. Bij an-
ticiperend handelen wordt afgeweken van de gangbare regelgeving, waar-
door de wijze waarop de Raad haar budget- en controlerecht uitoefent, kan 
worden beïnvloed. Bij anticiperend handelen wordt  vooruit gelopen op po-
litieke besluitvorming, wat kan leiden tot aankopen die niet vooraf in de 
begroting zijn aangegeven en waarover de Raad zich nog niet heeft kunnen 
uitspreken. Daarnaast kan anticiperend handelen (financiële) risico’s met 
zich meebrengen.  

Door duidelijke randvoorwaarden aan het anticiperend handelen te stellen 
wordt de spanning tussen anticiperend handelen en het begrotings- en con-
trolerecht van de Raad voorkomen. 

De belangrijkste voorwaarden zouden kunnen zijn: 

 Voldoende politieke afstemming in het College. 
 Een bedrijfseconomische analyse aangevuld met een risicoanalyse die 

de doelmatigheid van de handeling onderbouwt. 
 Het vastgoed in kwestie moet nodig zijn voor de uitvoering van een 

publiek doel. 
Indien op gezag van het College anticiperende handelingen zijn verricht, 
zullen deze in een debat met de Raad geen rol spelen in kwesties waar Raad 
en College verschillen over de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. 

Aanbeveling 4.3 Structureer de samenwerking met maatschappelijke organisaties.  

De Rekenkamercommissie beveelt aan te investeren in het opbouwen en 
onderhouden van contacten met andere betrokkenen bij het grondbeleid. 
Organiseer met de betrokken maatschappelijke organisaties structureel 
overleg en betrek deze organisaties in een vroeg stadium bij de projecten.  
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Bijlagen 
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Bijlage I Normen voor doelformulering 

 
De Rekenkamercommissie hanteert de volgende uitgangspunten voor de 
beoordeling van de formulering van doelstellingen. 
 
De doelstellingen dienen  SMART+C, specifiek, meetbaar, afgestemd, realis-
tisch, tijdgebonden en consistent, te worden geformuleerd: 
 Specifiek: doelen moeten concreet zijn geformuleerd: welke prestaties 

en effecten worden beoogd c.q. welke doelgroepen (zo die er zijn) moe-
ten worden bereikt? 

 Meetbaar: het bereiken van doelen moet kunnen worden gemeten; een-
duidige definiëring van begrippen is vereist. Vaak is ook een nulmeting 
nodig. 

 Afgestemd: beleidsdoelen moeten in ieder geval zijn afgestemd met de 
relevante actoren (Raad, uitvoerders). 

 Realistisch: doelen moeten zodanig zijn gekozen dat ze realiseerbaar 
zijn onder alle waarschijnlijke omstandigheden (exogene variabelen en 
beleidsmaatregelen). 

 Tijdgebonden: er moet een datum zijn vastgelegd waarop het einddoel 
moet zijn bereikt;  bij langlopende projecten kunnen ook tussendoelen 
en bijbehorende data van belang zijn. 

Bovendien moeten de doelen consistent zijn: 

 Het ene doel mag het andere niet uitsluiten. 
 Tussen doelen en basisgegevens: als basisgegevens wijzigen, moeten de 

doelen hieraan zo nodig worden aangepast. 
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Bijlage II Overzicht bestaande woonlocaties  

 
1. Oude Binnenstad  

2. Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein  

3. Boulevard-Spuikom-Vredehoflaan Zuid & Vredehoflaan Noord  

4. Bonedijkestraat e.o. Het Fort e.o.  

5. Bloemenlaan e.o.  

6. Hercules Segherslaan e.o.  

7. Paauwenburg Oost  

8. Paauwenburg West  

9. Rosenburg  

10. Bossenburg-Weyevliet  

11. Westerzicht  

12. Lammerenburg. B.P.  

13. Papegaaienburg-Hofwijk  

14. West Souburg + Vrijburg  

15. Kern Oost Souburg  

16. Zeewijksingel  

17. Schoonenburg-Groot Abeele  

18. Molenweg e.o.  

19. Ritthem + Landelijk gebied Ritthem + Binnen- en Buitenhavens  
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Bijlage III Overzicht bestaande werklocaties  

 

 
 

  Bedrijventerrein Vol Bruto Netto Uitgegeven 

1 2863 Baskenburg Ja 28 21 21 

2 2865 Pr. Hendirkweg Nee 4,8 4,8 3,8 

3 2866 Buitenhavens-Binnenhavens Nee 25,2 12 11,7 

4 2867 Rond de Buitenhaven Nee 27,9 20,2 19,2 

5 2872 De Schelde Ja 0 0 0 

6 2874 Haventerrein Sloegebied Nee 1039 632 486,3 

7 4974 Vrijburg Ja 20,9 14,85 14,85 

8 185003 Edisonpark Nee 5,5 5,0 3,0 

9 185016 Poortersweg Nee 25 18,75 7,25 

10 189208 Souburg Nee 22 16,5 4 
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Bijlage IV Overzicht tijdaspecten Projecten  

 
In de tabel is de verwachte realisatie datum zoals opgenomen in de Programmabegroting 2005 verge-
leken met de huidige stand van zaken (Programmabegroting 2008 en documentatie grondexploitaties) 

De waarde in de tabel moeten niet absoluut beschouwd worden maar geven een indicatie van de uit-
loop in tijd die bij verschillende projecten op optreedt. De tussentijdse programmabegrotingen laten 
het verloop in tijd zien (voorzover aangegeven). 
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Bijlage V Bestuurlijke wederhoor reactie  

 

 

Geachte leden van de rekenkamercommissie, 

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de conceptrapportage 
ten behoeve van bestuurlijk wederhoor met betrekking tot het onderzoek 
naar het grondbeleid in de gemeente Vlissingen. 

 

Er zijn een aantal algemene opmerkingen te maken: 

 het is een uitvoerig rapport geworden dat breed ingaat op de materie, 
waarbij de inhoud echter niet altijd in relatie staat tot de onderzoeksop-
dracht. 

 in de fase van ambtelijk wederhoor zijn opmerkingen gemaakt ten aan-
zien van de dan voorliggende conceptrapportage (14 maart 2008). Dit 
ambtelijke wederhoor is niet volledig en correct verwerkt.  

 het is ons opgevallen dat deze conceptrapportage rechtstreeks aan ver-
schillende ambtenaren in dienst van de gemeente Vlissingen is gezon-
den, alsook aan enkele voormalige bestuurders en een aantal personen 
buiten de gemeente Vlissingen.  

 het onderzoek is uitgevoerd in de 1e helft van 2007. Dit is enige tijd ge-
leden, waardoor een aantal inhoudelijke constateringen en bevindingen 
inmiddels achterhaald zijn. 

 in het continue proces van de organisatieontwikkeling is in de tijds-
spanne na de onderzoeksperiode van de rekenkamercommissie (de 2e 
helft van 2007 en de 1e helft van 2008)  inmiddels voortgang geboekt. 
Dit heeft (mede) geresulteerd in de vaststelling van het Deltaplan, con-
cernplan en de verschillende afdelingsplannen waarbij wij nu kunnen 
constateren dat het merendeel van de aanbevelingen zoals opgenomen 
in de conceptrapportage voor bestuurlijk wederhoor inmiddels zijn op-
gepakt in samenwerking met de accountant. 

 

Wij gaan ervan uit dat deze reactie integraal wordt opgenomen in de eind-
rapportage zoals staat beschreven in het onderzoeksprogramma van de 
commissie. 

Hierna gaan wij specifiek in op de aanbevelingen zoals deze in hoofdstuk 
10 van de conceptrapportage zijn opgenomen. 

Aanbeveling 1.1 - Ontwikkel een structuurvisie voor lange termijn sturing 

Momenteel zijn reeds twee visiedocumenten in voorbereiding: een integrale 
woonvisie en een structuurvisie (tevens een verplichting in het kader van 
de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening Wro).  
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De woonvisie zal een integrale aanpak krijgen, zowel inhoudelijk als pro-
cesmatig. Dit betekent dat inhoudelijk niet alleen de demografie en wo-
ningbouw zal worden bekeken, maar tevens ook de sociaal-economische en 
financieel-economische aspecten en beleidskaders. Dit betekent tevens voor 
het proces dat bij de totstandkoming naast de woningbouwcorporaties ook 
externe partijen betrokken zullen worden zoals onroerend goed deskundi-
gen, planologen, stedenbouwkundigen etc. 

De structuurvisie zal een integraal document dat als paraplu kan fungeren 
voor al het reeds bestaande beleid en dat tevens toetsend dient te zijn voor 
nieuwe ontwikkelingen. Dit visiedocument is met name gericht op de ruim-
telijke ontwikkeling en is nauw gelinkt aan de woonvisie. 

Beide visiedocumenten zullen in 2009 aan de Raad ter besluitvorming wor-
den aangeboden. 

Aanbeveling 1.2 – Maak de Programmabegroting beter geschikt voor (mid-
denlange) termijn sturing 

Met ingang van de begroting 2009-2012 zullen per programma prestatie-
indicatoren worden opgenomen en vastgesteld. Middels deze indicatoren 
kan gestuurd worden op (middenlange) termijn. De indicatoren aantallen 
woningen en aantal m2 bedrijventerrein dit voor wat betreft de woning-
bouw en de bedrijventerreinen worden sinds 2005 middels de projectenpre-
sentaties in beeld gebracht. 

Ook in de afdelingsplannen zijn met ingang van 2008 prestatie-indicatoren 
opgenomen. Deze zullen in 2009 verder worden doorontwikkeld, met name 
op de onderdelen doelmatigheid en de effecten van beleid. 

Aanbeveling 1.3 – Vul de Nota Grondbeleid aan met maatregelen gericht op 
project- en programmasturing 

De Nota Grondbeleid wordt in de 2e helft van 2008 herzien, waarbij tevens 
de nieuwe Wro en daaraan gekoppeld de nieuwe Grondexploitatiewet zal 
worden geïmplementeerd. De uitwerking van de project- en programma-
sturing is opgenomen in het afdelingsplan 2008 en zal in het afdelingsplan 
van 2009 worden geëvalueerd en indien nodig verder doorontwikkeld en 
geoptimaliseerd. 

Aanbeveling 2.1 – Voer een standaardsysteem voor het projectmanagement 
van de projecten van het grondbeleid in 

In het afdelingsplan SBP voor 2008 is een standaardsysteem voor project-
management voor projecten opgenomen (waaronder die van het grondbe-
leid) als speerpunt voor een gemeentebrede aanpak. De uitwerking van de 
project- en programmasturing is opgenomen in het afdelingsplan 2008 en 
zal in het afdelingsplan van 2009 worden geëvalueerd en indien nodig ver-
der doorontwikkeld en geoptimaliseerd. 

Daarnaast zijn (teneinde de werklast te verlichten) in de Kadernota (april 
2008) aanvullende middelen geraamd om extra capaciteit op de aansturing 
en uitvoering van grote projecten in te kunnen zetten. 
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Aanbeveling 2.2 – Zorg voor een eenduidige afstemming tussen de ver-
schillende afdelingen van de ambtelijke organisatie 

Hiertoe zijn in de periode medio 2007 tot heden de volgende acties onder-
nomen: 

 sinds mei 2007 vindt op reguliere basis intern vooroverleg plaats, als-
mede coördinatieoverleg / stafoverleg met de betrokken portefeuille-
houder. Hierin komen ook afdelingsoverstijgende onderwerpen aan de 
orde. 

 sinds eind 2007 is er een nauwe samenwerking tussen de afdelingen 
SBP, concerncontrol en bedrijfsvoering. Hierbij worden op reguliere ba-
sis relevante onderwerpen besproken. 

 sinds 1 januari 2008 is de besluitvorming gedigitaliseerd, waarbij ook 
de afstemming tussen afdelingen in het proces is verankerd. 

 Sinds begin 2008 heeft het MT wekelijks overleg. Hierbij vindt bespre-
king plaats van besluitvorming, alsmede worden eventuele knelpunten 
tussen diverse afdelingsmanagers besproken en wordt hierop actie on-
dernomen. Eén van de aandachtspunten hierbij is om de reorganisatie 
van 1-1-2007 verder te optimaliseren. 

 Sinds begin 2008 is er een aanvang gemaakt de processen te beschrijven 
waarbij er aansluiting is tussen de primaire en de secundaire processen 
(budgetregeling en mandaatregeling worden hierin geborgd). 

Aanbeveling 2.3 – Voer een kwaliteitszorgsysteem in voor de borging van de 
product en proceskwaliteit 

In september 2008 zal de Nota ‘Weerstandsvermogen en risicomanagement’ 
worden aangeboden met hierin opgenomen een voorstel voor zgn. control-
sets. Hierbij vindt op structurele wijze een audit plaats op de interne proce-
dures & risico factoren van alle kritische processen binnen de gemeente, 
waar de grondexploitaties er één van is.  

Daarnaast is sinds 1 januari 2008 het besluitvormingsproces gedigitaliseerd, 
waardoor de besluitvorming procesmatig is geborgd en deze tevens uni-
form toegankelijk is. 

De projectdossiers voor de verschillende planexploitaties zijn uniform sa-
mengesteld en worden periodiek geactualiseerd. 

Aanbeveling 3.1 – Ontwikkel een marktgerichte manier van werken 

Er wordt marktgericht gewerkt. Een voorbeeld hiervan is het Scheldekwar-
tier. De totstandkoming van het Masterplan en de ontwikkeling van het 
eerste deelplan dat transparant en in concurrentie is aanbesteed, waarbij 
voorafgaand kaders zijn geformuleerd die partijen uitgedaagd hebben met 
verschillende (creatieve) oplossingen te komen. Per project vindt een afwe-
ging plaats welke manier van werken het beste aansluit bij het specifieke 
project. 
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Aanbeveling 3.2 – Verbreed het risicomanagement 

In september 2008 zal de Nota ‘Weerstandsvermogen en risicomanagement’ 
worden aangeboden met hierin opgenomen een voorstel voor zgn. control-
sets (zie onder 2.3). Teneinde dit risicomanagement verder vorm te geven 
worden deze controlsets in de processen geïncorporeerd. Dit zal in 2009 
worden geïmplementeerd. 

Aanbeveling 4.1 – Ontwikkel een nieuw afwegingskader voor faciliterend of 
actief grondbeleid 

In de huidige Nota Grondbeleid is een afwegingskader geformuleerd voor 
de keuze van grondbeleid. Uitgangspunt in de huidige Nota Grondbeleid is 
dat per project de afweging wordt gemaakt (mede op basis van het risico-
profiel) welke vorm van grondbeleid (actief, gemengd of passief) het beste 
is. Deze keuze wordt ook expliciet aan de Raad ter besluitvorming voorge-
legd. 

Mede in het kader van de invoering van de nieuwe WRO zal de Nota 
Grondbeleid in de 2e helft van 2008 worden herzien. De effecten hiervan 
zijn voor het merendeel van de projecten beperkt, aangezien de gemeente al 
het merendeel van de grondposities heeft. Per saldo wordt de positie van 
de gemeente met de invoering van de nieuwe WRO alleen maar versterkt.  

Aanbeveling 4.2 – Ontwikkel een beleidskader voor strategische grondaan-
kopen 

Momenteel is het vigerende kader (Nota Grondbeleid en tevens verankerd 
in het mandaatbesluit) dat het college beperkt is gemandateerd om strategi-
sche aankopen te doen. Dit kader zal bij de beoogde herziening van deze 
Nota in de tweede helft van 2008 worden heroverwogen.  

 

Aanbeveling 4.3 – Structureer de samenwerking met maatschappelijke or-
ganisaties 

Uitgangspunt is dat de gemeente de regie voert bij projecten met gemeente-
lijke taken en verantwoordelijkheid. Met verschillende maatschappelijke 
organisaties wordt hierbij structureel en op projectbasis ambtelijk en be-
stuurlijk overleg georganiseerd, zoals onder meer met: 

 woningbouwcorporaties; zoals al in de prestatieafspraken met de wo-
ningbouwcorporaties was opgenomen (zoals dat door de Raad medio 2007 
was afgekeurd), is -vooruitlopend op de in 2009 te maken prestatieafspra-
ken- een maandelijks structureel bestuurlijk overleg met de woningbouw-
corporaties geïnitieerd. 

 zorginstellingen (SVRZ etc.) 

In deze overleggen worden -indien nodig- onderwerpen geagendeerd die 
betrekking hebben op of een relatie hebben met het grondbeleid. 
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Wij gaan ervan uit dat deze reactie voldoende is en zijn gaarne bereid deze 
nader toe te lichten. En tenslotte zien we in het onderzoeksrapport van de 
rekenkamercommissie een bevestiging dat we de goede weg zijn ingeslagen 
met het inrichten van de begroting en het (continue) proces van de organi-
satieontwikkeling. 

 

Vlissingen, 1 juli 2008 
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Bijlage VI Nawoord Rekenkamercommissie  

De warme belangstelling van het college voor het rapport over grondbeleid 
heeft ons als commissie verheugd. Het betekent dat het ergens over gaat. 

In haar reactie meldt het college dat het rapport omvangrijk is en breed 
uitwaaiert over de materie. Dat klopt; om de onderzoeksvraag goed te kun-
nen beantwoorden hebben wij gemeend het grondbeleid in een brede con-
text te moeten onderzoeken. Terugkijkend concluderen wij dat die keuze 
een duidelijke meerwaarde heeft opgeleverd. Grondbeleid staat immers 
niet op zichzelf; je kunt er geen gefundeerd oordeel over vellen zonder ver-
der te kijken dan je neus lang is. 

Het college meldt in haar reactie dat de in het ambtelijk wederhoor ge-
maakte opmerkingen niet volledig en correct zijn verwerkt. De opmerkin-
gen die in een ambtelijk wederhoor worden gemaakt worden door ons ge-
wogen en soms wel, soms niet te licht bevonden. Een volledige verant-
woording van deze weging is door ons in een nota van antwoord ver-
woord, waarin is aangegeven wat wel en niet is overgenomen. Deze is in 
het definitieve rapport als bijlage toegevoegd. Daarbij merken wij op dat 
het voor het college blijkbaar geen aanleiding is geweest om te twijfelen aan 
de onderbouwing van de aanbevelingen in het rapport.  

Terecht wordt geconstateerd dat het rapport vooral over de situatie in 2007 
en daarvoor gaat. Logisch: een rekenkamercommissie baseert zich voor 
haar rapporten op feiten, en daarvoor moet je terugkijken. Uiteraard kijk je 
als commissie tussentijds ook of je bevindingen nog valide zijn, er verstreek 
immers aardig wat tijd tussen start en einde van het onderzoek. Dat is ge-
daan; er is geen reden om aan te nemen dat de bevindingen in het rapport 
niet meer actueel zijn. 

Aangedragen wordt dat er al veel verbeteringen in gang zijn gezet. Het col-
lege noemt er in haar reactie een indrukwekkend aantal.  
Dit juichen wij toe; enige terughoudendheid is daarbij echter op zijn plaats. 
Net als een accountant spreken wij over opzet en werking, waarbij opzet gaat 
over hoe je hebt bedacht dat het moet werken met procedures, afspraken, 
controles en dergelijke. Werking gaat over de praktijk; hoe werkt het nu 
echt, dat wat je in je opzet had bedacht? 

Dit rapport beschrijft, naast de opzet, vooral de werking in de praktijk bij de 
gemeente, gebaseerd op feitenonderzoek in het veld. De door het college 
gemelde verbeteringen moeten nog worden ingevoerd, en moeten zich 
daarna in de praktijk bewijzen. Zodra dat goed uitpakt, kunnen wij het en-
thousiasme van het college over deze verbeteringen ten volle gaan delen. 
Op dit moment is het nog een opzet die in de praktijk haar beslag moet 
krijgen. Voorop staat echter dat wij het van harte toejuichen dat het college 
nu voortvarend aan de slag is gegaan.  

Met de rest van de gemeente hopen wij dat dit goed uitpakt. Wij kunnen 
ons dan ook goed voorstellen dat er behoefte bestaat aan een periodieke 
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voortgangsrapportage door het college over de voortgang van de verbete-
ringen, zeker gezien het gewicht van het onderwerp. 

Tijdens het bestuurlijk wederhoor zijn wij herinnerd aan de politieke gevoe-
ligheid van dit onderwerp, en het belang van een goede manier om dit rap-
port te brengen. Daarvan zijn wij ons uiteraard ten volle bewust. Maar zoals 
een zeer oud gezegde luidt: Beauty is in the eye of the beholder. Het is maar net 
hoe je tegen de dingen aankijkt, en wat voor intenties je hebt.  

Het zou de gemeente (raad, college en apparaat) dan ook sieren als dit rap-
port vooral als kans wordt opgepakt, zonder angst en voorbehoud. Een kans 
om het beter te maken, en de gemeente een stap vooruit te helpen.  

Ten aanzien van de reactie van het college op de aanbevelingen heeft de re-
kenkamercommissie nog de volgende specifieke aandachtspunten. 

 

Aanbeveling Opmerking rekenkamercommissie 

1.1 Wij bevelen aan in beide visiedocumenten specifiek 
aandacht te besteden aan sturing van het grondbeleid 
door middel van SMART+C doelstellingen 

1.2 Het benoemen van indicatoren zien wij als een eerste 
stap in de goede richting. Meetbare consistente doel-
stellingen, streefwaarden en een goede monitoring / 
evaluatiemethodiek zijn een logisch vervolg.  

1.3 Gezien de kaderstellende en controlerende verant-
woordelijkheid van de raad vinden wij dat eisen en 
bandbreedtes voor programma- en projectsturing 
door de raad moeten worden vastgesteld (en niet al-
leen in een afdelingsplan moeten worden vastgelegd).  

2.1 Het verdient aanbeveling een standaardsysteem voor 
projectmanagement voor de gehele organisatie in te 
voeren. Dit vooral omdat de projecten van het grond-
beleid afdelingsoverstijgend zijn. Daarnaast ontbreken 
in het huidige afdelingsplan nog veel elementen zoals 
benoemd bij deze aanbeveling.  

2.2 Deze aanbeveling is met name gericht op integrale 
sturing op de productieketen visie-ontwerp-beheer-
onderhoud te verbeteren. Wij kunnen uit de aangege-
ven acties niet vaststellen of de voorgestelde verbete-
ringen effectief zijn.  

2.3 Het invoeren van periodieke audits op basis van con-
trolsets zien wij als een belangrijke stap in de goede 
richting. Wij onderstrepen het belang van evaluaties 
en borging van kennis, om het “lerend vermogen” 
van de organisatie te versterken. 
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Aanbeveling Opmerking rekenkamercommissie 

3.1 De rekenkamercommissie beoogd met deze aanbeve-
ling de verbetering van het resultaat van de grondex-
ploitatie en beheersing van de risico’s. Marktpartijen 
kunnen hier meer dan in de huidige situatie aan bij-
dragen. De huidige aanpak van het Scheldekwartier is 
hierbij een stap in de goede richting en ook in het 
rapport als zodanig benoemd.  

3.2 Wij kunnen op dit moment niet beoordelen in hoever-
re de Nota Weerstandsvermogen en risicomanage-
ment invulling geeft aan deze aanbeveling. 

4.1 Wij bevelen aan vooral de nieuwe mogelijkheden van 
kostenverhaal te betrekken in het afwegingskader. 

4.2 Geen opmerkingen 

4.3 De rekenkamercommissie beveelt aan de samenwer-
king verder vorm te geven, zodat het grondbeleid 
gericht is op integrale gebiedsontwikkeling samen 
met andere betrokken publieke en private partijen. 
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Bijlage VII Beantwoording ambtelijk wederhoor  

De rekenkamercommissie Vlissingen wil graag haar dank uit spreken voor 
de uitgebreide reactie van de ambtenaren van de gemeente Vlissingen. Wij 
waarderen het dat u ons op deze manier in staat stelt ons werk te verbete-
ren. 

Een groot deel van de onderstaande reacties had betrekking op de schei-
ding tussen het instrumentele grondbeleid en het sectorale beleid. Deze 
scheiding is in de rapportage aangebracht. Mede met het oog hierop zijn er 
aanvullingen in de tekst toegevoegd. Conclusies en aanbevelingen zijn ge-
deeltelijk herschreven.  

De ambtelijke reactie begint over het algemeen met een verwijzing naar een 
paginanummer. Dit is het paginanummer van de ambtelijk wederhoor ver-
sie. Als dit paginanummer nadien gewijzigd is, dan staat het paginanum-
mer van de definitieve versie tussen haken vermeld. 

 

 

nr reactie antwoord rekenkamercommissie 

1 Het grondbeleid is naar zijn aard instrumenteel 
van karakter. Het vormt een “gereedschaps-
kist’ met instrumenten die kunnen worden ge-
bruikt ten behoeve van het realiseren van het 
zogenoemde sectorale beleid. 

Wij delen uw mening dat het grondbeleid in-
strumenteel van aard is. 

2 Geredeneerd vanuit het onderzoeksdoel met 
betrekking tot de effectiviteit en efficiëntie van 
het grondbeleid, zou het onderzoek naar onze 
mening dan ook afgebakend dienen te worden 
tot het daadwerkelijke grondbeleid. Een verge-
lijking van de resultaten en werkwijze in de 
periode vóór de Nota Grondbeleid (2005) met 
die in de periode erna zou dan logisch zijn en 
ook goede aanknopingspunten bieden voor 
aanbevelingen voor de toekomst. 

 

Wij nemen uw opmerking gedeeltelijk over. De 
scheiding tussen het grondbeleid zoals u dat 
omschrijft en het sectorale/integrale beleid 
waar zij een bijdrage aan levert hebben wij 
duidelijker aangebracht. Wij vinden echter dat 
de mate waarin het instrumentele grondbeleid 
bijdraagt aan het realiseren van sectorale be-
leidsdoelstellingen essentieel. Grondbeleid is 
zinloos zonder sectoraal beleid en vice versa. 

Een vergelijking van de periode voor en na de 
nota grondbeleid is ons inziens nu nog niet 
zinvol omdat deze nota vrij recent is en veel 
projecten al onder het oude regime zijn opge-
start. 
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nr reactie antwoord rekenkamercommissie 

3 Een voorbeeld in deze is dat in de periode voor 
vaststelling van de Nota Grondbeleid werd 
gewerkt met een vaste eenheidsprijs per ver-
kochte m2 bouwgrond. Dit is vervangen door 
een marktconforme grondprijsbenadering, die 
succesvol is toegepast bij projecten zoals Sou-
burg-Noord en Tuindorp-Oost. 

 Voor kennisgeving aangenomen. 

4 Doordat het onderzoek naar het grondbeleid 
naar onze mening thans onvoldoende is afge-
bakend tot het daadwerkelijke grondbeleid, 
verschuift de aandacht naar de effectiviteit en 
efficiëntie van het beleid op diverse sectorale 
velden. Het grondbeleid wordt te zeer beoor-
deeld aan de hand van de resultaten van het 
sectorale beleid, terwijl het ten behoeve van dit 
sectorale beleid juist een instrumenteel ka-
rakter heeft. Aldus ontstaat op een aantal pun-
ten een onzuiver en/of onjuist beeld. Daar waar 
het sectorale beleid bijvoorbeeld onvoldoende 
effectief en/of efficiënt is, dient dat ook als zo-
danig te worden geconstateerd. 

Zoals reeds bovenstaand aangegeven wordt 
het sectorale beleid niet helemaal buiten be-
schouwing gelaten. De scheiding die u voor-
stelt zal wel in de tekst aangebracht worden 
zodat dit zuiverder wordt. Het grondbeleid en 
het sectorale beleid beïnvloeden elkaar en moe-
ten daarom niet los van elkaar beoordeeld 
worden.  

5 Pagina 9 alinea 2 (gehele tekst): het grondbe-
leid is instrumenteel ten behoeve van het reali-
seren van het sectorale beleid. Het sectorale 
beleid is bij uitstek gericht op het oplossen van 
problemen op sectorale terreinen, hetgeen ove-
rigens niet af doet aan het streven zo integraal 
mogelijk te werken. 

De tekst wordt aangepast zodat het instrumen-
tele karakter duidelijker naar voren komt.  

6 Pagina 9 alinea 4 (pagina 11): het laat zich aan-
zien dat de discussie rond het Scheldekwartier 
ingegeven is door heel andere beweegredenen 
dan die met betrekking tot het grondbeleid. In 
deze context is dit geen reëel voorbeeld. 

Het voorbeeld is hier slechts gebruikt om te 
illustreren welke impact grondexploitaties 
kunnen hebben op de gemeentelijke organisa-
tie. Dit zonder een oordeel uit te spreken over 
de discussie. De tekst blijft ongewijzigd. 

7 Pagina 10 alinea 1(pagina 12 eerste alinea): in-
tegraal betekent naar onze mening dat de on-
derdelen van de aanpak onderling niet tegen-
strijdig zijn en dat de aanpak passend is binnen 
en consistent is met de bredere context. Dit be-
tekent niet per definitie dat op het vlak van het 
grondbeleid moet worden samengewerkt met 
andere instellingen. Op zijn minst zal hieraan 
een strategische afweging ten grondslag liggen. 

De tekst wordt aangepast. 
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nr reactie antwoord rekenkamercommissie 

8 Pagina 10 alinea 4 en 7 (pagina 21 en verder) : 
naar onze mening is hier onder meer de afba-
kening van het onderzoek aan de orde. Het 
grondbeleid is instrumenteel van karakter en 
laat zich afbakenen tot datgene wat in de Nota 
Grondbeleid, de Programmabegroting en de 
jaarstukken is opgenomen. 

De tekst wordt aangepast zodat er een duide-
lijker scheiding wordt gemaakt tussen het 
grondbeleid in engere zin en de sectorale doel-
stellingen. Zoals vermeld, worden ook de sec-
torale nota’s betrokken omdat het in dit onder-
zoek gaat over het sturen met grond. Dat is 
breder dan u hier voor stelt.  

9 Pagina 12 alinea 4 en 7: de uiteenzetting in met 
name deze alinea’s illustreert hoe het grondbe-
leid zich laat afbakenen en onderschrijft onze 
voorgaande opmerkingen. 

VKA 

10 Pagina 14 alinea 2 (pagina 16): de uiteenzetting 
in deze alinea illustreert het instrumentele ka-
rakter van het grondbeleid en onderschrijft on-
ze voorgaande opmerkingen. De onder 1 en 2 
genoemde doelstelling hebben een sectoraal 
karakter. 

Omdat grondbeleid een instrument is om sec-
torale doelstellingen te verwezenlijken is er een 
relatie met alle drie de doelstellingen. In de 
tekst is het instrumentele karakter van het 
grondbeleid vermeld zodat duidelijk wordt dat 
het gaat om een indirecte relatie. 

11 Pagina 15 alinea 5 en 7 pagina 17 en 18): aan-
gegeven is dat het grondbeleid instrumenteel 
is. Op pagina 12 is omschreven dat het grond-
beleid dient om op de gewenste plaats, tijdig 
en tegen aanvaardbare kosten grond en ruimte 
beschikbaar te krijgen. Met name de term ‘aan-
vaardbaar’ illustreert dat het gaat om meer dan 
alleen zo laag mogelijke kosten en zo hoog 
mogelijke opbrengsten. Gestreefd wordt naar 
een optimum, in plaats van een minimum of 
maximum. Dit principe zou zich ook moeten 
vertalen in de betreffende norm. 

De tekst is aangepast. 

12 Pagina 16 alinea 3 en 4 (pagina 18 onder het 
kopje effecten): naar onze mening wreekt zich 
hier de afbakening van het onderzoek. Er 
wordt ingegaan op de effecten (zo men wil de 
doeltreffendheid) van het sectorale beleid. Dit 
kan niet dienen als indicator voor de effectivi-
teit van het (instrumentele) grondbeleid. In het 
verlengde hiervan is de normstelling naar onze 
mening niet de goede. 

De tekst is aangepast, zodat het directe ver-
band tussen de inzet van het grondbeleid en 
het bereiken van sectorale doelstellingen wordt 
genuanceerd tot een indirect verband.  

13 Pagina 17 alinea 1 (pagina 19 en 20): naar onze 
mening was en is de werkwijze van het ambte-
lijk apparaat gericht op samenwerken met 
open communicatie, afspraken en vertrouwen. 

 

Hier wordt nergens beweerd dat dit niet zo 
zou zijn. Maar om verwarring te voorkomen 
wordt de zinsnede “Deze veranderingen vra-
gen van het ambtelijk apparaat ook aanpas-
sing.” verwijderd. Het stuk gaat nu alleen over 
afspraken tussen college en raad, zoals de be-
doeling was. 
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nr reactie antwoord rekenkamercommissie 

14 Pagina 18 alinea 1 (gehele tekst): naar onze 
mening laat het grondbeleid zich afbakenen tot 
datgene wat in de Nota Grondbeleid, de Pro-
grammabegroting en de jaarstukken is opge-
nomen. De overige genoemde documenten be-
vatten sectoraal beleid. 

De structuur van het hoofdstuk en stukken van 
de inhoud zijn hierop aangepast. 

15 * Pagina 21 laatste alinea (Hoofdstuk 3 pagina 21 
tot en met 27): het grondbeleid is niet geba-
seerd op een veelvoud aan beleidskaders maar 
staat ten dienste van meerdere sectorale be-
leidsdoelen. Het schematisch overzicht in bijla-
ge IV strookt in het verlengde hiervan niet met 
de werkelijkheid. 

De tekst is aangepast en de bijlage vervallen. 

16 Pagina 22 alinea 1(pagina 22 en 23): over de in 
de Nota Grondbeleid zijn opgenomen doelen 
(met name grondpolitiek en reserve grondbe-
drijf) wordt wel gerapporteerd. Over de doelen 
en effecten van het sectorale beleid wordt 
eveneens gerapporteerd. 

De tekst is aangepast. 

17 Pagina 22 alinea ( Pagina 23 en 27) : wij onder-
schrijven dat de kwaliteit van de verantwoor-
ding beter wordt, naarmate de formulering van 
de doelen meer SMART+C is. De constatering 
dat de programmaverantwoording in de jaar-
stukken niet zouden voldoen aan de eisen van 
het BBV is onjuist (zie pagina 22 alinea 1). 

Een strikte opvatting van het gestelde in art 25 
BBV geeft aan dat de mate van doelbereiking in 
de jaarstukken beoordeeld moet worden. Wij 
vinden dat nu door onvoldoende SMART+C 
doelstellingen, niet goed mogelijk. Dit is in de 
tekst verduidelijkt. 

18 Pagina 22 alinea 3 (pagina 21 en 22): uitgangs-
punt van de Nota Grondbeleid is een kader te 
formuleren en spelregels aan te duiden. Binnen 
dat kader kan het college opereren. De kaders 
zijn door de Raad zelf vastgesteld. Daarnaast 
betreft de Nota Grondbeleid een openbaar 
stuk. In verband met de concurrentiepositie 
van de gemeente is het niet raadzaam explicie-
te (financiële) informatie op te nemen (in vrij-
wel geen enkele gemeentelijke nota grondbe-
leid worden in die zin SMART+C geformuleer-
de doelstellingen opgenomen). Overigens sluit 
de formulering ‘aanvaardbare kosten’ aan bij 
hetgeen als gangbaar kan worden aangemerkt 
(zie ook pagina 12 alinea 4). 

De tekst is aangepast, in de zin dat de functie 
van de Nota grondbeleid explicieter genoemd 
wordt. 
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nr reactie antwoord rekenkamercommissie 

19 Pagina 22 alinea 5 (pagina 26): naar onze me-
ning zijn de doelen samenhangend en consis-
tent. Mogelijk kan aan inzichtelijkheid worden 
gewonnen door te werken aan een schemati-
sche weergave. 

De tekst is gewijzigd in: Een helder overzicht 
waaruit de samenhang tussen de beleidsdoelen 
blijkt is niet aanwezig. Het belang van een der-
gelijk overzicht wordt door de organisatie ge-
deeld..  

20 Pagina 22 alinea 6 (pagina 26): de structuurvi-
sie 2025 is door college in de afgelopen periode 
eerst als bestuursopdracht aangemerkt, en ver-
volgens weer geannuleerd. 

Ingevoegd 

21 Pagina 23 alinea 2 (pagina 26): als beleidskader 
voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen is 
een regionale bedrijventerreinenprogramme-
ring voorbereid, welke medio 2008 ter besluit-
vorming kan worden voorgelegd. 

Ingevoegd 

22 Pagina 23 alinea 3 (pagina 26 en 27): de beperk-
te formulering van de doelen van het grondbe-
leid is een bewuste keuze geweest. De gemeen-
te heeft op dit punt ook een zekere beleidsvrij-
heid.. Overigens zijn wij van mening dat de 
onder 1 en 2 genoemde doelen niet SMART+C 
zijn geformuleerd. 

Nuancering in de tekst 

23 Pagina 23 laatste alinea (pagina 26 en 27): ver-
wezen zij naar de opmerkingen ten aanzien 
van pagina 21, 22 en 23. 

Ingevoegd 

24 Pagina 24 alinea 3 (pagina 28): het grondbeleid 
is niet per definitie actief. De Nota Grondbeleid 
bevat een afwegingskader voor het kiezen van 
de toe te passen vorm van grondbeleid. 

Ingevoegd: overwegend actief grondbeleid.  

25 Pagina 25 alinea 2 (pagina 29): het projectmatig 
werken maakt deel uit van het afdelingsplan 
SBP. 

Inmiddels maakt het projectmatig werken deel 
uit van het afdelingsplan van SBP. 

26 Pagina 26 alinea 2 (pagina 30): er zijn twee 
wethouders verantwoordelijk voor de pro-
jecten binnen het grondbedrijf. Projectdocu-
menten worden wel voorgelegd aan de be-
stuurlijk opdrachtgever(s). 

Aangepast. 

27 Pagina 27 alinea 2 (pagina 30 en 31): voor een 
aantal projecten wordt wel met projectplannen 
gewerkt. In het afdelingsplan SBP is opgeno-
men welke documenten volgens de leidraad 
voor projectmatig werken worden geprodu-
ceerd. 

 

Ingevoegd met de opmerking Gezien het re-
cente karakter van het afdelingsplan is het voor 
ons in het kader van dit onderzoek niet moge-
lijk de werking hiervan te beoordelen. 
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nr reactie antwoord rekenkamercommissie 

28 Pagina 27 conclusies 1e punt (pagina 32): er zijn 
wel rollen/posities benoemd (functieboek) en 
mensen worden daarop ook aangesproken. 

Aangepast 

29 Pagina 28 alinea 1 (pagina 32): de projectleiders 
zijn gericht op realisering en beheersing van 
projecten. 

Ingevoegd: Door het ontbreken van formele 
bevoegdheden . Hierdoor wordt duidelijk dat 
de projectleider gericht is op sturen, maar dit 
niet altijd kan. 

30 Pagina 28 alinea 2 en 3 (pagina 31, 32 en 33): 
binnen de projecten zijn de rollen ambtelijk 
helder benoemd. De relatie ambtelijk op-
drachtgever en bestuur behoeft wel verhelde-
ring. 

Toelichting op projectmatig werken ingevoegd 
en verdere aanpassingen 

31 Pagina 28 laatste alinea (pagina 33): ook de di-
rectie heeft een betrokkenheid bij de betreffen-
de afspraken. 

Ingevoegd: Het ligt voor de hand dat de direc-
tie in deze discussie een rol kan vervullen. 

32 Pagina 29 alinea 2 (pagina 33): in het verleden 
werd afhankelijk van de aard van het project 
wel of niet een projectplan gemaakt. Thans is in 
het afdelingsplan SBP opgenomen welke do-
cumenten in welke fase van het project worden 
geleverd. 

Ingevoegd: inmiddels is in het afdelingsplan 
van SBP hier expliciet aandacht aan besteed. 

33 Pagina 29 alinea 5: de rapportage van Integis 
illustreert niet dat (dergelijke) dingen fout zijn 
gegaan. De betreffende verwijzing is suggestief 
en onterecht. 

Verwijzing is verwijderd. 

34 Pagina 30 alinea 3 (pagina 34): risicomanage-
ment verdient nog nadere aandacht, hetgeen 
echter niet weg neemt dat er reeds actief werd 
en wordt gestuurd op risico’s. 

Bij de beheersing van projecten verdient risi-
comanagement meer professionele aandacht. 

35 Pagina 30 alinea 7 (pagina 35): deze conclusie is 
niet juist. Projectdocumenten worden formeel 
voorgelegd en ook wordt in de regel een plan 
van aanpak beschreven. Belangrijk verbeter-
punt is dat dit op een meer uniforme wijze ge-
beurd. In die zin speelt het afdelingsplan met 
een leidraad voor projectmatig werken een be-
langrijke rol. Sturing en beheersing vindt plaats 
door de projectleiders en management. In pro-
grammaoverleg ook 3-wekelijks aandacht voor 
de (voortgang van) projecten. Dit wordt ook 
vertaald in acties, bestuurlijk overleg, bestuur-
lijke besluitvorming etc. 

Tekst is gewijzigd:  

Alles overziende concluderen wij dat het pro-
jectmatig werken niet uniform en volledig ge-
beurt. Op dit gebied is ruimte voor verbetering. 
Op basis van bovenstaande bevindingen con-
cludeert de Rekenkamercommissie dat er spra-
ke is van een risico op ondoelmatig werken. 
Ten tijde van het gereedkomen van dit onder-
zoek worden al diverse acties ter verbetering 
ondernomen. 
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nr reactie antwoord rekenkamercommissie 

36 Pagina 31 alinea 3 (pagina 35): de voortgangs-
rapportage ISV wordt door de gemeente ge-
maakt ten behoeve van de provincie. 

Ingevoegd 

37 Pagina 32 laatste alinea: ‘de ervaring leert….’ is 
suggestief en wordt niet onderbouwd door fei-
ten en wordt niet als zodanig onderkend 

Verwijderd 

38 Pagina 33 alinea 1 (pagina 37 onder de kopjes 
halfjaarlijkse rapportage en collegebesluiten): 
ook tussentijds en bij ieder voorstel (verplicht 
bij de invoering digitalisering besluitvor-
mingsproces sinds 1-1-2008) worden deze met 
de consulent bedrijfsvoering doorgesproken. 
Daarnaast is de consulent bedrijfsvoering aan-
wezig bij het 3-wekelijks programmaoverleg, 
en (sinds het nieuwe college) bij het stafover-
leg. 

De tekst is aangepast. 

39 Pagina 33 alinea 2 (pagina 37): sinds 1-1-2008 is 
het verplicht bij invoering digitalisering be-
sluitvormingsproces dat ieder voorstel langs 
consulent bedrijfsvoering gaat. 

De tekst is toegevoegd. 

40 Pagina 33 alinea 3 (pagina 37): het aanwenden 
van de reserve grondbedrijf is een bevoegdheid 
van de raad. 

De tekst is toegevoegd. 

41 Pagina 33 laatste alinea (pagina 38): € 5 mln is 
een door de raad vastgesteld kader op basis 
van 10% grondbezit ten tijde van het vaststel-
len van de Nota Grondbeleid. 

De tekst is aangepast. 

42 Pagina 34 alinea 2 (pagina 38): deze stelling is 
niet juist. In de regel wordt bij verlieslatende 
plannen geen bovenwijks gerekend en bij 
winstgevende plannen wel. 

 

Tekst is gewijzigd in: In de regel wordt bij ver-
liesgevende plannen geen  bijdrage voor bo-
venwijkse voorzieningen in de begroting op-
genomen. Maar ook bij winstgevende plannen 
wordt niet consequent een bijdrage voor dit 
fonds opgenomen (zie b.v. grondexploitatie  
Middengebied) 

43 Pagina 34 alinea 5 (pagina 39): risicoanalyses 
worden wel opgenomen in elk collegevoorstel 
(kanttekeningen) en voorts in de standaard 
grexdossiers. Afhankelijk van de aard en het 
karakter van het project zijn er hierin wel ver-
schillen. 

De tekst is gewijzigd in: Beoordelingen op ba-
sis van kentallen en bandbreedtes ontbreken. 
Verder worden de risico’s niet eenduidig in 
beeld gebracht. 
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44 Pagina 34 alinea 7 (pagina 39): € 5 mln is als 
genoemd een door de raad vastgesteld kader 
op basis van  10% grondbezit ten tijde van het 
vaststellen van de Nota Grondbeleid. 

Is in de tekst verwerkt. 

45 Pagina 36 alinea 1 (pagina 41): de Nota Grond-
beleid bevat een afwegingskader voor het toe 
te passen grondbeleid. 

Is in de tekst gewijzigd. 

46 Pagina 37 alinea 3 (pagina 42): er zijn wel 
raadsbesluiten over de betreffende projecten 
doch in een aantal hiervan werd het besluit tot 
het instellen van een planexploitatie onvol-
doende expliciet beschreven. 

Deze nuancering is in de tekst opgenomen. 

47 Pagina 37 alinea 6 (pagina 43): inmiddels wordt 
gerekend met een rente van 5,5% 

Is in de tekst opgenomen. 

48 Pagina 37 alinea 8 (pagina 43): in relatie tot het 
Scheldekwartier is expliciet op risíco’s is ge-
stuurd en daar ook actief over gecommuni-
ceerd met de raad. Witteveen+Bos heeft zonder 
betrokkenheid van de organisatie opdracht 
gekregen een exploitatie door te rekenen waar-
bij andere uitgangspunten zijn meegegeven en 
Witteveen+Bos ook niet beschikte over volledi-
ge informatie. 

De tekst is gewijzigd in: Voor de latere planex-
ploitatie 

is zonder betrokkenheid van de organisatie 
opdracht verleend aan Witteveen + Bos. Witte-
veen + Bos ging uit van andere randvoorwaar-
den: omvangrijkere risico’s, en veel behouden-
der aannames aangaande opbrengst en afzet-
mogelijkheden. Zij kwamen dan ook met veel 
negatievere uitkomsten. 

49 Pagina 38 alinea 1 (pagina 43): de standaard-
dossiers zijn voldoende toegankelijk voor per-
sonen als hiernaar gevraagd wordt. Gezien de 
vertrouwelijkheid en het gemeentelijke financi-
ele belang is het logisch dat deze gegevens in 
een gesloten kast worden bewaard. 

Opmerking is in de tekst geïntegreerd.  

50 Pagina 38 alinea 2 (pagina 43 en 44): projectlei-
ders en management sturen wel op risico’s. 
Voorts worden er voorzieningen getroffen voor 
exploitaties met een negatief resultaat, naast 
dekkingen binnen afzonderlijke exploitaties 
(onvoorzien e.d.). De ramingen worden twee-
maal per jaar herzien en geparafeerd door het 
management. 

 

Het tekstblok is herschreven. Het eerste deel 
heeft tot een aanpassing geleid. Het tweede 
deel over voorzieningen niet: Hier is een ver-
schil tussen risico’s en een verwacht negatief 
resultaat aan de orde. Dit zijn verschillende 
zaken. Bij risico’s gaat het om een bepaalde 
gebeurtenis X de kans dat deze gebeurtenis zal 
optreden. Bij een voorziening gaat het om een 
verlies waarvan al bekend is dat het zal optre-
den. De opmerkingen over de herzieningen 
zijn in de tekst verwerkt, met de kanttekening 
dat dit gebeurt op basis van referenties.  
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51 Pagina 38 alinea 4 (pagina 45): voor een deel 
van de Kenniswerf is het voorkeursrecht nog 
steeds van toepassing. 

Is in de tekst aangepast. 

52 Pagina 38 alinea 5 (pagina 46): in verleden zijn 
er om andere redenen dan hier aangegeven 
compensatieafspraken gemaakt. 

Toegevoegd is: in deze en andere situaties ge-
bruikelijk  

53 Pagina 39 alinea 1(pagina 46): conform de uit-
gangspunten van de Nota Grondbeleid wordt 
de grondprijs op een optimaal niveau uiton-
derhandeld. Bij voorkeur is deze prijs niet resi-
dueel (dit is in het nadeel van de gemeente en 
in het voordeel van de ontwikkelaars). 

De laatste zin van de eerste alinea is naar onze 
mening niet juist.. Ontwikkelaars hebben niet 
meer strategische grond in eigendom. Geves-
tigd voorkeursrecht voorkomt dit en andere 
gronden (bijv. Zuidbeek) zijn al van oudsher 
eigendom (of door fusies verkregen). Wij zien 
dan ook niet waarom we meer dan anders af-
hankelijk zouden zijn van voor de financiering 
van projecten. Gemeenten hebben nooit zelf 
gebouwd. Alleen in de tijden dat er alleen wo-
ningwetwoningen werden gebouwd, maar 
toen waren we volledig afhankelijk van de cor-
poraties (of van de pensioensfondsen als ABP, 
die in het verleden ook veel in Vlissingen heb-
ben gebouwd). 

Voor het eerste stuk is de tekst aangepast. De 
laatste zin is verwijderd. 

54 Pagina 39 alinea 5: de lijst met strategisch 
grondbezit is bij ons weten probleemloos be-
schikbaar. 

Deze alinea is verwijderd om dat dit voor het 
rapport niet relevant is. 

55 Pagina 39 alinea 6 (pagina 47): inzet is om zo 
min mogelijk compensatieafspraken te hoeven 
maken. 

Is in de tekst toegevoegd. 

56 Pagina 40 alinea 3: marktwerking dient pas-
send te worden benut. De ervaring leert dat 
marktpartijen veelal gaan voor opbrengst 
maximalisatie en kosten minimalisatie. Dit gaat 
ten koste van de kwaliteit en heeft dan nega-
tieve consequenties voor de consument/burger 
en voor de gemeente. Een goede gemeentelijke 
regie, streven naar optimalisatie en passend 
benutten van marktwerking is dus van belang. 

Tekst is herschreven. Deze stellingen over 
marktwerking zijn hierdoor vervallen. 
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57 Pagina 40 alinea 5 en 6 (pagina 48): als gevolg 
van wetgeving (nieuwe en uitgebreidere on-
derzoekseisen etc.) en juridisering vragen 
plannen steeds meer onderbouwing en interac-
tie. Dit leidt tot relatief hogere kosten. Overi-
gens worden planvorming en planologie zo 
goed mogelijk verweven. In het voortraject van 
planvorming wordt veel geïnvesteerd in af-
stemming, communicatie en inspraak, hetgeen 
ook leidt tot beperking van bezwaren in plano-
logische procedures. 

De tekst is herschreven en er is toegevoegd: De  
planvorming wordt over het algemeen uitbe-
steed aan externe adviesbureaus. Door betrok-
kenen wordt geconcludeerd dat het maken van 
plannen 

steeds uitgebreider en ook kostbaarder wordt. 
Dit heeft te maken met wettelijke eisen en juri-
disering van het beleid. 
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58 Pagina 41 alinea 2 (pagina 48 en 49): wat betreft 
de selectie van stedenbouwkundige bureau’s 
wordt gewerkt binnen de kaders van het in-
koopbeleid van de gemeente. Voorts is een 
specifiek werkproces geformuleerd ten aanzien 
van de aspecten van supervisie en welstand. 
Wat betreft de afstemming tussen de planvor-
ming en de planologische procedures zijn wij 
van mening dat dit in het algemeen juist goed 
verloopt. Het Middengebied, het Scheldekwar-
tier en Souburg Noord zijn voorbeelden van 
belangrijke plannen die zeer positief zijn 
ontvangen. Planwijzigingen en planvertragin-
gen hebben veelal andere oorzaken. 

 

Aan de stedenbouwkundige planvorming is 
vaak een ruimtelijke procedure gekoppeld. Re-
gelmatig komt het voor dat vanuit de ruimte-
lijke procedure wijzigingen of aanpassingen 
van de stedenbouwkundige planvorming 

noodzakelijk zijn (Spuikom, Zaaihoekweg, 
Middengebied). Er wordt wel geprobeerd om 
in het voortraject voldoende af te stemmen, om 
deze wijzigingen later te voorkomen, maar dit 
lukt lang niet altijd. 

Geconstateerd wordt dat de kosten voor ste-
denbouwkundige planvorming toe nemen. Dit 
kan vele oorzaken hebben. Enige zaken vallen 
ons daarbij 

op. Ten eerste ontbreekt een nadere invulling 
van het inkoopbeleid, specifiek voor de selectie 
van een stedenbouwkundig bureau en unifor-
me contractvoorwaarden bij een opdrachtver-
lening. De uitbesteding aan externe bureaus 
gebeurt op diverse manieren. Hierdoor is er 
een risico op ondoelmatigheid 

zowel met betrekking tot de eigen werkwijze 
als met betrekking tot de hoogte van de externe 
kosten en beheersing daarvan. Ten tweede zijn 
de in het vorige hoofdstuk genoemde zaken 
met betrekking tot de projectbeheersing van 
belang. Uitloop in tijd veroorzaakt veelal hoge-
re kosten. Tenslotte is de afstemming van de 
planvorming en de communicatie met de om-
geving) lang niet altijd optimaal. Hierdoor be-
staat er een risico op ondoelmatigheid door 
planuitval (b.v. Spuikom), vertragingen en 
planwijzigingen (diverse locaties, b.v. Midden-
gebied). Door deze oorzaken is ereen risico op 
ondoelmatigheid omdat de plankosten toene-
men bij een gelijk blijvend eindresultaat. 
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59 Pagina 42 alinea 2 (pagina 50): voor woning-
bouw wordt niet de residuele methode gehan-
teerd. De grondprijs wordt op een optimaal 
niveau uitonderhandeld. Deze methode heeft 
wel geleid tot hogere inkomsten maar niet tot 
hogere woningprijzen. Projectontwikkelaars 
zoeken altijd de hoogst mogelijke prijs voor 
een woning in de markt. Deze prijs is in die zin 
een vast uitgangspunt. Ontwikkelaars redene-
ren vervolgens graag residueel, waardoor de 
grondwaarde als sluitpost geldt hetgeen in het 
nadeel is van de gemeente. Door de grond-
waarde niet residueel uit te onderhandelen 
gaat een groter deel van de verkoopwaarde 
van de woning naar de gemeente (als grond-
waarde) en een kleiner deel van deze waarde 
naar de ontwikkelaar. Dit mechanisme leidt 
dus niet tot hogere woningprijzen voor starters 
of andere groepen. 

Methode van grondprijsberekening is gewij-
zigd. Punt over grondprijzen voor starters is 
verwijderd. 
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60 Pagina 42 alinea 3 (pagina 51): deze conclusie 
delen wij niet. Via haar regierol zet de gemeen-
te zich in voor een zo hoog mogelijke kwaliteit. 
Voorts concurreren ontwikkelaars weldegelijk 
om de woningconsument en is er dus wel con-
currentie op de markt. Overigens vormt de 
aanpak van het Scheldekwartier zowel wat be-
treft de selectieprocedure voor de steden-
bouwkundige bureau’s als wat betreft de ten-
derprocedure voor deelplan 1 een voorbeeld 
van het bevorderen van concurrentie met het 
oog op een optimale verhouding tussen prijs en 
kwaliteit. 

 

De conclusies zijn herschreven 

De conclusies ten aanzien van de grondexploi-
tatie kunnen samengevat worden in de vol-
gende twee hoofdconclusies: 

1. Het proces van de grondexploitatie is teveel 
productgericht en te weinig klantgericht. Hier-
door wordt de uiteindelijke klant (afne-
mer,burger en/of beheerder) van de gronden 
gemakkelijk uit het oog verloren. Dit 

blijkt uit het slechts beperkt rekening houden 
met onderhoud en beheersaspecten in het ont-
werp, weinig concurrentie in plankwaliteit en 
planuitval en planwijzigingen bij inspraakpro-
cedures. Door optimalisatie van 
(deel)producten bestaat het risico op onvol-
doende doelrealisatie. Integrale sturing op de 
productieketen visie ontwerp maken beheren 

 onderhouden is onvoldoende aanwezig. 

2. De producten van het grondbeleid gaan te 
veel uit van een stabiele omgeving. Het ver-
mogen om met een dynamische en complexe 
omgeving om te gaan is weinig ontwikkeld. 
Het gaat daarbij om de omgeving 

te voorspellen, te doorgronden en snel te rea-
geren. Risico  en scenarioanalyses, een strate-
gisch verwervingsplan, creatief benutten van 
marktwerking zijn niet gebruikelijk. 

De Rekenkamercommissie stelt dat de proce-
dures die rondom het Scheldekwartier gevolgd 
zijn ( selectie van het Stedenbouwkundig bu-
reau en de tenderprocedure) concurrentie be-
vorderen met het oog op een optimale 

verhouding tussen prijs en kwaliteit. Een voor-
beeld dat navolging verdient, omdat hierdoor 
de concurrentie op de ontwikkelingsmarkt 
wordt bevorderd zodat marktpartijen worden 
geprikkeld om (extra) kwaliteit te leveren en 
meer vraag georiënteerd te produceren. 

In veel andere gevallen is het actief grondbe-
leid beperkt door bouwclaim en compensatie-
afspraken. Hierdoor is er weinig concurrentie 
ter bevordering van een gunstige prijs / kwali-
teit verhouding. 



 

Sturen met grond  - versie 2.0 definitief, juli 2008  104                        rekenkamercommissie Vlissingen 

 

nr reactie antwoord rekenkamercommissie 

61 Pagina 42 alinea 3: zoals eerder aangegeven 
wordt niet de residuele methode gehanteerd en 
wordt niet ten koste van kwetsbare groepen 
gewerkt. 

De tekst is hierop aangepast. 

62 Pagina 42 alinea 5 (pagina 51): het gemeentelijk 
inkoop- en aanbestedingsbeleid en de Nota 
Grondbeleid vormen de kaders als het gaat om 
de vraag waar marktwerking mogelijk en zin-
vol is wat betreft planvorming en gronduitgif-
te. Het aangaan van samenwerkingen met 
marktpartijen met het oog op het delen van 
risico’s betekent ook opbrengst delen c.q. 
winstdelen. De vraag of dit verstandig is ver-
schilt per situatie.. Indien de risico’s vooral te 
beïnvloeden zijn door de gemeente (bijvoor-
beeld ruimtelijke en of publiekrechtelijke rand-
voorwaarden) is risicodeling c.q. winstdeling 
juist in het nadeel van de gemeente. 

 

Waar het om gaat is het realiseren van de beste 
prijs/kwaliteit verhouding en het minimalise-
ren van risico’s. De gemeente heeft hierbij de 
keuze uit verschillende methoden: meerdere 
bureaus vragen een ontwerp voor het plan in te 
dienen (competitie), de grond verkopen aan de 
hoogst mogelijke bieder (veiling), en marktpar-
tijen laten inschrijven voor een project, waarbij 
degene die het hoogst beidt de opdracht krijgt 
(tender) Het kan hierbij gaan om een meervou-
dige opdracht voor delen van het plan en er 
kan een splitsing gemaakt worden tussen het 
ontwerp en de realisatie 

63 Pagina 45 alinea 4 (pagina 56): het feit dat er 
toevoegingen plaatsvinden in middeldure / 
dure segment is in lijn met de beleidslijn van 
de raad zoals deze in de woonvisie is vastge-
legd (teveel woningen aan de onderkant van 
de markt, scheefwoners en de doorstroming op 
de woningmarkt bevorderen door toevoegin-
gen aan de bovenkant van de markt). 

Toegevoegd is: Er wordt vertrouwd op door-
stroomeffecten.  

64 Pagina 46 alinea 3 (pagina 56): naar onze me-
ning is de conclusie dat en onvoldoende wordt 
gestuurd en teveel wordt gebouwd in de dure 
en middeldure klasse onjuist. Er wordt juist 
gestuurd conform de door de raad vastgestelde 
(sectorale) beleidskaders op het gebied van 
wonen. Geredeneerd vanuit de door ons voor-
gestane afbakening van het grondbeleid kan 
hier ook niet worden geconcludeerd dat het 
grondbeleid niet doeltreffend zou zijn. 

De tekst is aangepast.  

De sturing van het realiseren van de ruimtelij-
ke opgave is te vrijblijvend. Verschillen in pro-
grammering en uitvoering worden onderkend, 
maar onduidelijk is welke maatregelen worden 
genomen. Aandachtspunt is de inhoud van de 
overeenkomsten met de woningbouwcorpora-
tie en projectontwikkelaars. Daarnaast ont-
breekt op het gebied van werken een sturend 
beleidskader. 

65 Pagina 47 alinea 2 (pagina 57): er is wel sprake 
van een regionale bedrijventerreinenprogram-
mering. 

Ingevoegd. 

66 Pagina 48 alinea 1 (gehele tekst): zie onze op-
merkingen ten aanzien van pagina 16 alinea 3 
en 4. 

De tekst is aan de hand van deze opmerkingen 
aangepast. 
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67 Pagina 49 alinea 2: naar onze mening is het ver-
loop van het aantal bedrijven in de gemeente 
geen indicator voor het effect van het grondbe-
leid. 

Tekst is vervallen 

68 Pagina 49 alinea 4: in lijn met onze voorgaande 
opmerkingen is de groei van het aantal inwo-
ners geen indicator voor de effectiviteit van het 
grondbeleid. 

Tekst is vervallen 

69 Pagina 50 laatste alinea (pagina 61): de Woon-
visie is in samenspraak met de corporaties tot 
stand gekomen. 

Ingevoegd: De woonvisie is in samenspraak 
met de corporaties tot stand gekomen. 

70 Pagina 51 alinea 2 (pagina 62): wij delen niet de 
mening dat als je een starter wilt helpen, het 
raadzaam is voor een starter te bouwen. Op 
zich betreft dit een politiek bestuurlijke keuze. 
Feit is wel dat aldus voor starters bouwen veel 
gemeenschapsgeld kost. Voorts zijn er meerde-
re manieren om starters te helpen. 

De stelling is verwijderd. De volgende stelling 
is wel vermeld omdat dit in meerdere gesprek-
ken naar voren is gekomen. Het vertrouwen op 
doorstroomeffecten in de verhuisketen werkt 
in de praktijk slechts beperkt, zeker bij stijgen-
de huizenprijzen of huren en dalende conjunc-
tuur. 

71 Pagina 51 alinea 3: wat betreft grondprijzen 
voor starterswoningen verwijzen wij naar de 
voorgaande opmerkingen. 

Is verwijderd 

72 Pagina 52 alinea 2 en 6 (pagina 63): de opmer-
kingen van de KvK en de provincie hebben ook 
bijgedragen aan het bijstellen van het beleid. 

Tweemaal is opgenomen: Deze opmerkingen 
hebben op den duur mede bijgedragen aan het 
bijstellen van het beleid  

73 Pagina 53 alinea 2 (pagina 64): Souburg Noord 
heeft geen bedrijventerrein; is bedrijventerrein 
Souburg. Bestemmingsplan Souburg Noord is 
geheel goedgekeurd in 2003. 

Eerste punt is veranderd in de tekst. Laatste 
regel is toegevoegd. 

74 Pagina 53 alinea 5 (pagina 65): procedureel en 
inhoudelijk en politiek is het veelal onmogelijk 
dergelijke beleidswijzigingen sneller te laten 
plaatsvinden. 

De conclusies zijn herschreven. 

Bij de uitwerking van de conclusies zijn de vol-
gende zinnen toegevoegd: Procedurele, inhou-
delijke en politieke redenen spelen hierbij een 
rol. Wellicht speelt bij deze lange doorlooptijd 
ook mee, dat de Raad geen duidelijk keuzes 
voor de toekomst heeft gemaakt. 
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75 Pagina 53 alinea 6 en pagina 54 (pagina 47 en 
51): wij delen niet de mening dat niet integraal 
en marktgericht aan gebiedsontwikkeling 
wordt gewerkt. Dit is juist wel het geval en hier 
zijn vele sprekende voorbeelden van. De stel-
ling dat een afwachtende houding wordt aan-
genomen wordt niet herkend. 

 

De conclusies zijn herschreven  

De volgende twee hoofdconclusies vatten 

het antwoord hierop samen. 

1. Belangrijk is dat het grondbeleid zich richt 
op de maatschappelijke dynamiek van de lange 
termijn. Het is daarvoor noodzakelijk meer 
flexibiliteit in de plannen in te bouwen. Aan-
passing is immers nodig als de 

maatschappelijke dynamiek op termijn anders 
uitpakt dan verwacht. Ook planologische be-
leidskaders bij uitstek om dit te analyseren en 
vast te leggen, zoals het Ruimtelijk Plan Wal-
cheren2010, moeten daarom tussentijds kunnen 
worden aangepast. 

2. De koppeling tussen actoren, middelen en 
uitvoering is te zwak. Plannen worden teveel 
achter de tekentafel gemaakt en te weinig op 
basis van maatschappelijke interactie. Deze 
koppeling heeft als doel het maken 

van realistischer plannen. Het voorkomt dat 
plannen eindelijk toch moeten worden aange-
past of in het ergste geval in de bureaula ver-
dwijnen. 

Verder is op bladzijde 47 toegevoegd: De ge-
meente heeft voor een aantal locaties gekozen 
voor tot de verbeelding sprekende ontwerpen. 

 

76 Pagina 56 alinea 4 (pagina 46): zie onze voor-
gaande opmerkingen. De besluitvorming was 
ten aanzien van een aantal exploitaties onvol-
doende expliciet. 

Tekst is genuanceerd. 

77 Pagina 57 alinea 2: het Scheldekwartier kan 
hier niet als objectief voorbeeld worden aange-
haald. 

Zinsnede is verwijderd 
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78 Pagina 57 alinea 4 (pagina 69): er is een apart 
format ontwikkeld per planexploitatie (zie bij-
lage jaarrekening). Naar onze mening geeft dit 
meer dan summiere informatie. 

 

Zeer summier is vervangen door beknopt. Er is 
een regel toegevoegd over de jaarrekening 

Als laatste regel is toegevoegd: Na de onder-
zoeksperiode hebben wij in mei de jaarreke-
ning 

2007 ontvangen. Opvallend is dat hierin duide-
lijke verbeteringen waarneembaar zijn op dit 
punt. 

 

79 Pagina 57 alinea 5 (pagina 69): de raad wordt 
wel betrokken bij de start van nieuwe pro-
jecten. 

De tekst is aangepast: Raadsleden geven aan 
dat zij door het al verstrekt hebben van  voor-
bereidingskredieten, eigenlijk al een beslissing 
hebben genomen over de start van een pro-
ject.Het is moeilijk om dan nog een negatief 
besluit te nemen als het verzoek voor het in-
stellen van een grondexploitatie langskomt. Er 
zijn dan al uitgaven gedaan voor onderzoeken 
of verwerving. 

 

80 Pagina 57 alinea 6 (pagina 70): de accountant 
heeft terzake aangegeven dat reparatie van de 
besluitvorming ‘de Koninklijke weg’ was. De 
rechtmatigheid was echter niet in het geding 
volgens de accountant. 

Verwijderd is: dit maakt de uitgaven die voor 
deze exploitaties gedaan zijn onrechtmatig. 

81 Pagina 57 laatste alinea (pagina 70): kenmerk 
van een aanname is juist dat hierover geen ze-
kerheid bestaat. Het voorbeeld van het Schel-
dekwartier is niet passend. Zoals voorgaand 
ook aangegeven laat het zich aanzien dat hier 
met andere beweegredenen op is gestuurd. 

De tekst is aangepast. 

82 Pagina 58 alinea 5 (pagina 70): wij delen niet de 
mening dat er geen duidelijke visie is op de 
toekomst van de stad. Er lijkt eerder sprake 
van vraagtekens bij en discussie over wat is 
vastgelegd danwel zou moeten worden geko-
zen. 

Is vervangen door: Doordat er vraagtekens en 
discussie zijn over de visie op de toekomst van 
de stad is, is  het voor het college lastig om te 
besturen. 

.  
 

83 Pagina 59 tot en met 61 (pagina 71 tot en met 
74): naar onze mening dienen de samenvatting, 
conclusies en slotbeschouwing te worden aan-
gepast in lijn met onze voorgaande opmerkin-
gen. 

Deze zijn herschreven 
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84 Pagina 63 tot en met 67 (pagina 76 tot en met 
80): naar onze mening behoeven de aanbeve-
lingen aanpassing naar aanleiding van onze 
voorgaande opmerkingen. Overigens zien wij 
de aanbevelingen vooral als onderwerp van het 
bestuurlijk wederhoor. Dit vormt een additio-
nele reden om hier in dit ambtelijk wederhoor 
niet nader op in te gaan. 

Deze zijn herschreven 

   

85 blz 24 (pagina 28) de directie (gemeentesecreta-
ris) is verantwoordelijk: directie is algemeen 
directeur en adjunct directeur 

Is aangepast: De directie (gemeentesecretaris 
en tot half 2007 adjunct directeur) 

86 blz 26 (pagina 31) aan de ambtelijk opdracht-
geverschap wordt in hoofdlijnen invulling ge-
geven: niet alleen een projectplan ontbreekt 
veelal ook de projectopdracht 

Ingevoegd: . In het verleden kwam het voor dat 
projectplannen en –opdrachten ontbraken 

 

87 blz 29 (pagina 34) bij analyse van projecten 
blijken planningen vaak uit te lopen. Worden 
er afspraken gemaakt over wanneer melden 
dat planning uitloopt? B.v. dat tot 10% uitloop 
in tijd en geld niet onmiddellijk gemeld behoeft 
te worden? 

Ingevoegd: . Afspraken over een limiet aan uit-
loop en rapportage hierover, hebben wij niet 
aangetroffen 

 

88 pag 34 en 39 (pagina 46)De nota grondbeleid 
stelt op pag 43 par 7.2, 2e alinea dat in admini-
stratieve zin in principe een grondexploitatie-
gebied wordt benoemd. In de 3e alinea wordt 
aangegeven dat in ‘bijzondere omstandighe-
den” wordt afgeweken en rente kosten ten las-
te worden gebracht van de algemene dienst. 

De tekst is tweemaal toegevoegd.  

 


