
Cursus grondbedrijf 



Inhoud 

Grondbeleid Woerden 
 

Grondexploitaties 

• Wat is een grondexploitatie en hoe ziet een grondexploitatie eruit? 

• Welke kosten en opbrengsten in een grondexploitatie? 

• Hoe wordt er gerekend? 

• Kan de opzet van de grondexploitatie simpeler? 

• Hoe is opbouw kredietaanvraag? 

 

Paragraaf grondbeleid 

• Waar vind je aansluiting boekhouding op grondexploitaties? 

• Waar staan winstnemingen en hoe komen winstnemingen tot stand? 

• Accountantscontrole 

 

Vragen/ opmerkingen 

 

 

 

 

 

 



Grondbeleid Woerden 

• Nota Vaste grond voor beleid:  
Algemeen beleid, voor particuliere en gemeentelijke locatie-ontwikkelingen 

• Nota Kostenverhaal:  
Uitwerking kostenverhaalbeleid; particuliere locatie-ontwikkelingen; bovenwijks en uurtarieven 

• Grondexploitaties en MPG 
Diverse complexen separaat en gebundeld in MPG 

• Paragraaf grondbeleid begroting  / jaarrekening 
Prognose resultaten grondexploitaties, beschrijving reserves, stand ARG en winstneming. 

 



Wat is het grondbedrijf? 

Geheel van aspecten herontwikkeling van grond op bestuurlijk, 
inhoudelijk en financieel  vlak. 
 
Maar wat is nu eigenlijk het grondbedrijf? 
In het verleden maakte de Gemeentewet en de op grond daarvan vastgestelde Gemeentelijke 
Comptabiliteitsvoorschriften 1982 onderscheid tussen takken van dienst en de algemene dienst.  
In de takken van dienst werden de bedrijfsmatige activiteiten van de gemeente geadministreerd en 
verantwoord.  
 
Met de komst van de nieuwe Gemeentewet in 1994 en de invoering van het Besluit 
comptabiliteitsvoorschriften 1995 is dit onderscheid in juridische zin vervallen.  
Het grondbeleid is sindsdien een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid en van de 
gemeentelijke financiële huishouding.  
De term "grondbedrijf" is echter nog gebruikelijk.  
 

Het BBV schrijft voor dat in de begroting een paragraaf over het 
grondbeleid wordt opgenomen.  
 
 
 
 



Grondexploitatie (algemeen) 

• Grondexploitatie: 

 “De financiële vertaling van het productieproces dat (ruwe) grond 

omzet in grond voor een (andere) gewenste bestemming. Dit is een 

overzicht van grondopbrengsten en grondkosten uitgezet in de tijd, 

rekening houdend met opbrengsten- en kostenstijgingen en 

rentetoerekening. ” 

 

Oftewel; 

Kosten, opbrengsten en tijd (fasering) 



Grondexploitatie opzet (oud)  
voor college en raad 

Toenmalige wens:  
Samenvatting en gedetaileerd inzicht in fasering, kosten, opbrengsten en aantallen 
(per jaar).  
Uitgebreide toelichting op realisatie, uitgangspunten en verschillen. 
Ervaring: te moeilijk/ te complex 
 
 
 



Grondexploitatie opzet (“nieuw”)  
voor college en raad 

Behoefte: Kort en beknopt (simpel?) 
Uitgangspunten, Samenvatting, “kasstroom” en risico’s op hoofdlijn. 
Geen uitgebreide toelichting op uitgangspunten en verschillen. 

  
 



Kosten conform Kostensoortenlijst 
artikel 6  Bro m.u.v. bovenwijks (BBV) 

• Verwerving 

• Sloopkosten 

• Milieuvoorzieningen 

• Archeologische voorzieningen 

• Plan structurele/plangerichte voorzieningen 

• Planontwikkelingskosten (uren) 

• Diverse kosten (planschade/ winstnemingen) 

• Bijdrage fondsen (RIW en GF) van 2016 niet meer toegestaan. BBV wijkt af van kostenverhaal 

• Risicovoorziening 

• Faseringskosten (rente en kostenstijgingen) 

 

• Grondopbrengsten 

• Overige opbrengsten (huuropbrengsten en subsidies) 

 



Kosten 

• Van grof naar fijn 

• Kengetallen, Ramingen, Bestek en 
Aanbesteding 

• Positieve uitschieters ten gunste van 
grondexploitatieresultaat bij herziening 

• Negatieve uitschieters kosten ten laste van 
resultaat/ risicovoorziening 

 



Opbrengsten 

• Van grof naar fijn 

• Kengetallen en programma (bouwkosten en 
opbrengsten) 

• Taxatie en/of comparatief / advies en besluit 
college 

• Vaste prijs bij (C)PO  

• Projectontwikkeling: Vaststellen 
randvoorwaarden en minimale grondprijs 
(visie en bieding ontwikkelaar) 

 



Als er een krediet aangevraagd wordt 
waar vind ik de onderbouwing? 

• Kredietaanvraag op totaalniveau MPG 

• Onderbouwing door jaarschijven diverse losse 
grondexploitaties naast elkaar te leggen. 

 



Kostenverhaal bij particuliere 
ontwikkelingen 

• Gemeentelijk kostenverhaal is verplicht bij particuliere 
ontwikkelingen (afdeling 6.4 Wro) 

• Via overeenkomst of via exploitatieplan 
• Kostensoortenlijst: Bro omschrijft welke kosten dan 

mogen/moeten worden opgenomen 
• Vaste methodiek kostenverdeling 
• LET OP: Methodiek lijkt op “reguliere” grondexploitatie, maar 

is dit niet 
• “Slechts” bedoeld om te bepalen wie wat moet bijdragen 
• Altijd nog een eigen gemeentelijke grondexploitatie indien 

eigen grondontwikkeling. 
 

• Niet via MPG. Middelland is zeer groot gebied met veel 
kostenverhaal (gebiedsfonds/reserve).  
 



Vragen/ opmerkingen? 

 


