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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp:  Nota Actualisatie Grondexploitaties

Voorgesteld besluit

1. De Nota Actualisatie Grondexploitaties 2021 van de Gemeente Bergen vast te 
stellen, en daarbij expliciet het volgende te besluiten:

2. De geactualiseerde grondexploitatie Small Five 2021 vast te stellen;
3. De Bestemmingsreserve Bouwkosten en verhaal in te trekken;
4. De Bestemmingsreserve RO projecten in te stellen van €500.000,- voor niet-

verhaalbare kosten projecten en het college te mandateren tot het doen van 
uitnamen.

Geheimhouding       Nee     Ja 

Pagina 1 van 4



RAADSVOORSTEL

INLEIDING
Met  deze  NAG,  Nota  Actualisatie  Grondexploitaties,  van  de  gemeente  Bergen  legt  ons 
college voor het eerst integraal verantwoording af aan de gemeenteraad over alle activiteiten 
op  het  gebied  van  ruimtelijke  ontwikkelingsprojecten.  Deze  projecten  hebben  zowel 
betrekking op ruimtelijke ontwikkelingen op gemeentegronden als op de ontwikkelingen op 
gronden in het bezit van particuliere initiatiefnemers. Verder wordt in deze NAG ingegaan op 
de  BBV1 regeling,  Vennootschapsbelasting,  Nota  Grondbeleid  en  Nota  Grondprijsbeleid. 
Deze beide laatste Nota’s zijn in respectievelijk  2019 en 2020 door uw raad vastgesteld. 
Verder dient deze NAG als een toelichting op de jaarrekening waarbij verantwoording over 
het afgelopen boekjaar afgelegd en een doorkijk wordt gegeven naar de komende jaren. 

Op dit moment is er slechts een grondexploitatie, de Small Five actief. De grondexploitatie 
Mooi  Bergen bestaande uit  de twee deelprojecten Dorpsplein  en Harmonielocatie,  is per 
31/12/2020  opgehouden  te  bestaan.  Met  het  intrekkingsbesluit  heeft  uw  raad  hierover 
besloten. Dit is tevens de reden dat de grondexploitatie Mooi Bergen in deze NAG niet is 
toegelicht.  Wel  komen  de  deelprojecten  Dorpsplein  en  Harmonielocatie  separaat  in  het 
onderdeel MVA aan bod. Voor de overgebleven grondexploitatie de Small Five, worden de 
uitgangspunten van de reeds vastgestelde grondexploitatie nader getoetst. Hier wordt bij de 
eerste volgende rapportage over gerapporteerd. 

Tenslotte  is  deze  NAG  opgesteld  vanwege  de  toezegging  van  het  ons  college  aan  de 
Rekenkamercommissie,  de raad periodiek  te informeren over de voortgang van de grote 
projecten  middels  een  NAG.  Met  deze  NAG komt  ons  college  zijn  afspraak  na  om de 
projecten transparant in beeld te brengen.

NB: In dit raadsvoorstel wordt uitgegaan van opheffing van de grondexploitatie Mooi Bergen. 
Uw raad moet hier nog over besluiten maar omdat besluitvorming over de NAG in dezelfde 
raadsvergadering  als  het  intrekkingsbesluit  geagendeerd  staat  en  tussen  besluiten  geen 
stukken kunnen worden aangepast is dit formeel de juiste manier van omschrijven. 

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE
De verslaggevingsregels voor de grondexploitaties liggen vast in de verordening ex artikel 
212 Gemeentewet. In deze verordening liggen de kaders vast voor het financiële beleid, het 
financiële beheer en het inrichten van de financiële organisatie. Het college is verplicht de 
raad periodiek te informeren door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van 
de begroting.

Het  vaststellen  van grondexploitaties  is  een bevoegdheid  van de raad.  Grondexploitaties 
worden vastgesteld onder geheimhouding.  De reden voor de geheimhouding is gelegen in 
artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, namelijk artikel 10 lid 2b met als juridische 
grondslag  de  economische  of  financiële  belangen  van  de  gemeente  en  als  motivering 
vanwege het feit dat die stukken detailinformatie over normprijzen bevatten.

Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten:
 Structuurvisie;
 Nota Grondbeleid;
 Nota Grondprijzenbeleid;
 Bestemmingsplannen en exploitatieplannen
 Anterieure overeenkomsten

1 Besluit Begroting en Verantwoording
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 De Woonvisie van Bergen 
 Notitie Bergense Behoefte 

Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving:
 Gemeentewet
 Besluit Begroting en Verantwoording
 Wet ruimtelijke ordening en Besluit ruimtelijke ordening
 Wet Openbaarheid Bestuur

TOELICHTING OP HET VOORSTEL 
Binnen de reguliere P&C cyclus wordt uw raad geïnformeerd over de financiële voortgang 
van de gemeente. De NAG 2021 ligt nu voor u.

Hoofdstuk 1 gaat in op het doel, de soorten projecten en leeswijzer van de NAG. 
Hoofdstuk 2 beschrijft het beleid waaraan de projecten aan voldoen.
Hoofdstuk 3 legt het verband tussen het aanbod en vraag naar woningen in relatie tot de 
regionale afspraken.
Hoofdstuk 4 licht de grondexploitatie Small Five toe en beschrijft de 5 deelplannen in 
financiële en programmatische zin. In het bijzonder wordt het verschil in resultaat tussen de 
vastgestelde grondexploitatie en de voorliggende grondexploitatie toegelicht. 
Hoofdstuk 5 geeft een toelichting op de diverse ontwikkeling die binnen de categorie 
Materiele Vaste Activa plaatsvinden.
Hoofdstuk 6 beschrijft de voortgang en planning binnen de categorie faciliterende projecten. 
Hoofdstuk 7 gaat over de financiering van projecten in relatie tot de reserve RO projecten.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN 
Ons college staat voor een financieel gezond grondbeleid en wil daarbij op een eenduidige 
en transparante wijze verslag doen van de (financiële) voortgang van de projecten. De NAG 
draagt bij aan deze transparantie.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE 
Niet van toepassing

RISICO’S 
Grondexploitaties zijn een ondernemersactiviteit. Hieraan zijn risico’s verbonden, evenals 
kansen, winsten en verliezen. Iedere grondexploitatieproject heeft hierin zijn eigen 
risicoprofiel. Hierbij zijn voor deze grondexploitaties in de uitvoeringsfase, conjuncturele en 
projectgebonden risico te onderscheiden. Daarnaast zijn voor de overige RO projecten ook 
risico’s te onderscheiden. Deze risico’s worden vanaf 2021 in het Riskman model 
vastgelegd. Dit Riskman model is in 2020 in Bergen geïntroduceerd, in combinatie met het 
huidige NARIS model

FINANCIËN 
Met dit raadsvoorstel wordt voorgesteld de grondexploitatie Small Five te actualiseren. Het 
resultaat is met ca 78.000 verbeterd van 771.000 naar 848.000  Dit verschil wordt verklaard 
door een toename in het aantal woningen (voordelig), een rentetoeschrijving (voordelig) en 
het schrappen van een grondverkoop (nadelig). 

De  systematiek  van  de  bestemmingsreserve  Bouwkosten  en  Verhaal  is  niet  langer 
houdbaar. Deze systematiek hield in de plan- en onderzoekskosten en de bijdrage uit het 
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kostenverhaal  van de top 10 projecten jaarlijkse te laten afrekenen met bovengenoemde 
reserve. Voorgesteld wordt de systematiek in de lijn van de BBV wetgeving te brengen en de 
kosten en opbrengsten binnen de begroting te verantwoorden. Het saldo wordt dan jaarlijkse 
op overlopende balansposten verantwoord. Bij het afsluiten van de projecten wordt het saldo 
uiteindelijk  naar  de  Algemene  Reserve  overgeboekt.  Het  gaat  in  deze  gewijzigde 
systematiek niet meer over top 10 projecten maar over alle faciliterende projecten. Dit alles 
betekent dat de bestemmingsreserve Bouwkosten en Verhaal niet meer van toepassing is. 
Uw Raad wordt daarom voorgesteld deze reserve ultimo 2020 op te heffen. 

Voor de niet-kostenverhaal projecten bestaat er nog  wel behoefte om via het instellen van 
een Reserve RO projecten van € 500.000,- toekomstige plan-onderzoekskosten te dekken. 
Deze reserve is bedoeld voor die projecten waarvan de kosten niet verhaalbaar zijn. Hierbij 
moet gedacht worden aan onderzoek van (particuliere) initiatieven naar hun bestuurlijk en 
maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Tevens wordt in deze fase onderzocht 
of het initiatief past binnen het gemeentelijk beleid. Ook hier wordt uw raad voorgesteld, net 
als  bij  de Reserve Bouwkosten en Verhaal  het  college te mandateren tot  het  doen van 
uitnamen.

DUURZAAMHEID

PARTICIPATIE
Niet van toepassing

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 
De bekrachtiging van de geheimhouding van de grondexploitatie Small Five 2021 en de Nota 
Actualisatie Grondexploitaties 2021.

BIJLAGEN
1. Nota Actualisatie Grondexploitaties;
2. Grondexploitatie Small Five;
3. Begrotingswijziging Meerjarenperspectief Grondexploitaties.

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
Niet van toepassing

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor 
secretaris

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester
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