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GRONDBEDRIJVEN MET DE BENEN OP DE
 GROND
 Grondbeleid staat volop in de
 belangstelling van bestuurders en
 gemeenteraden. Op zich is dat prima.
 Maar helaas is de aandacht puur gericht
 op de financiële kant. Grondbeleid gaat
 vooral ook over het realiseren van
 gemeentelijke doelstellingen voor wonen,
 economie en leefbaarheid. Daarom
 bepleiten wij een ontwikkelstrategie voor
 uw gemeentelijke of regionale projecten en samenwerkingsmodellen. 

 

HET ROMPERTJE KNELT?
Het rompertje - een sprekende metafoor
 voor de afkadering van economisch vitale
 gebieden waar ruimtelijke ontwikkelingen
 zich in de toekomst zullen concentreren.
 Wat heeft het om het lijf? Waar ligt de
 toekomstige ontwikkelingsopgave en knelt
 dit rompertje werkelijk of is er iets anders
 aan de hand? 

 

UIT ONZE PRAKTIJK
De meeste gemeenten werken
 tegenwoordig met een
 Meerjarenprogramma Grondbedrijf en
 Risicoanalyses (MPG/RA). Het kan ook
 anders! Akro Consult benadert grondbeleid
 en het MPG/RA vanuit de
 uitvoeringspraktijk. Voor een goede
 controle op het grondbeleid is het
 belangrijk om actuele en slagvaardige
 uitvoeringsstrategieën voor uw projecten te bepalen.

 

http://www.akroconsult.nl/nieuwsbrief/december2012
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PRAKTIJKBIJEENKOMST GRONDBELEID -
 29 JANUARI 2013

Moderniseren van gemeentelijk grondbeleid
 is noodzaak. Het ongenuanceerd bij het
 vuil zetten van actief grondbeleid gaat in
 onze visie een stap te ver. Ambitie en
 strategie moet naar een realistische maat
 worden gebracht, passend bij de
 (financiële) beperkingen en mogelijkheden
 van gemeenten.

 De uitvoeringspraktijk verandert snel. Akro
 Consult organiseert een praktijkbijeenkomst waarin ontwikkelingen vanuit een
 projectmatige invalshoek worden gepresenteerd.

DE WET HOF: EEN TWEEDE KANS VOOR
 PPS
Het kabinet heeft een wetsvoorstel (de Wet
 Houdbare overheidsfinanciën beter bekend
 als de wet HOF) ingediend waarin
 Europese afspraken voor
 begrotingsdiscipline zijn uitgewerkt voor de
 Nederlandse situatie. De opgelegde
 begrotingsdiscipline maakt het voor
 gemeenten, provincies en waterschappen
 lastiger om (extra) investeringen zelf te
 doen. Samenwerking tussen overheid en markt wordt door de wet HOF aangemoedigd.
 Door samenwerking wordt de investeringsruimte van overheden vergroot. Wat zijn de
 effecten en bijwerkingen?

 

AKRO LEGAL
De uitvoerbaarheid van plannen en
 contracten kan worden geoptimaliseerd als
 partijen bereid zijn oorspronkelijke kaders
 te ijken aan nieuwe omstandigheden.
 'Afspraak is afspraak!' is onder de huidige
 marktomstandigheden niet altijd vol te
 houden.

 Samenwerking is meer dan ooit een
 voorwaarde om succesvol nieuwe

 projecten aan te pakken. Maar hoe ga je te werk?

SAMENWERKING MET STICHTING
DE REGISSERENDE GEMEENTE
In het werkveld van het ruimtelijk beleid en
 de gebiedsontwikkeling ontmoeten de



 praktijk van Akro Consult en het concept
 van de De regisserende Gemeente elkaar
 direct. Begin 2013 zal Stichting De
 regisserende Gemeente de
 opleiding/training 'Werkplaats Regie en
 Ruimtelijke Ontwikkeling' starten. Akro
 Consult brengt daarbij haar visie en
 praktijkervaring in.

GRONDBEDRIJVEN MET DE BENEN OP DE GROND
Grondbeleid staat volop in de belangstelling van
 bestuurders en gemeenteraden. Op zich is dat
 prima. Maar helaas is de aandacht puur gericht op
 de financiële kant. Grondbeleid gaat vooral ook
 over het realiseren van gemeentelijke
 doelstellingen voor wonen, economie en
 leefbaarheid. Daarom bepleiten wij een
 ontwikkelstrategie voor uw gemeentelijke of
 regionale projecten en samenwerkingsmodellen. 

 Het cijferseizoen is weer begonnen. Voor het
 derde jaar op rij heeft Deloitte Real Estate Advisory
 onderzocht hoe de financiële crisis de
 gemeentelijke grondbedrijven raakt en de wijze

 waarop gemeenten daarmee omgaan. De omvang van de getallen is indrukwekkend. Er is in de voorbije jaren al € 2,9
 miljard verlies genomen. Er wordt als gevolg van overprogrammering en verdere daling van de grondprijzen nog eens
 een verlies van € 1 à 1,5 miljard verwacht. Volgens de huidige prognose is er nog een toekomstige winstverwachting
 van circa € 3 miljard uit grondexploitaties. Gemeenten beschikken nog over zeer aanzienlijke algmene reserves.
 Excessen daargelaten zijn gemeenten nog behoorlijk solide. Het rapport constateert dat grondbeleid volop in de
 belangstelling staat van bestuurders en gemeenteraden. Prima. Helaas is het wel zo, dat die aandacht gericht is op de
 puur financiële kant van het grondbeleid. Er is veel aandacht voor het dekken van de financiële zeperds en verbeteren
 van de risicobeheersing. Dat moet gebeuren. Grondexploitatie is een risicodragende activiteit, daar is iedereen nu weer
 van doordrongen.

 Diverse gemeenten zweren actief grondbeleid af. Op basis van het voorgaande lijkt dat logisch. Maar grondbeleid gaat
 niet alleen over getallen. Grondbeleid gaat vooral ook over het op een doelmatige wijze realiseren van gemeentelijke
 doelstellingen op het gebied van wonen, economie en leefbaarheid. Laat u de stedelijke vernieuwing afglijden? Kunnen
 de kantoor- en bedrijventerreinen verder verpauperen zonder dat dat ten koste gaat van de werkgelegenheid? Stellen
 we geen belang meer in aantrekkelijke voorzieningen? Is er geen kwalitatieve woningbehoefte meer?

 Het is een illusie om te denken dat de markt deze opgaven alleen oppakt. Daar ligt een gedeelde opgave voor
 gemeenten en allerhande marktpartijen. Er is daarom behoefte aan focus van bestuurders en gemeenteraden op het
 stellen van ambities. De overheid moet mee op zoek naar nieuwe strategieën en rollen. Een realistische programmering
 en prioritering is steeds meer een voorwaarde om private initiatieven te faciliteren. Niet zelden is er ook een actieve of
 financiële inzet van gemeenten nodig. Het is zeer begrijpelijk dat gemeenten selectief zijn waarbij enerzijds
 maatschappelijke relevantie, anderzijds financiële risico's zorgvuldig worden afgewogen.

 Hoogste tijd om de aandacht in het grondbeleid te richten op de ontwikkelstrategie van uw gemeentelijke en/of regionale
 projecten en samenwerkingsmodellen. De toolbox van een modern grondbeleid biedt veel mogelijkheden. Wij willen u
 met deze nieuwsbrief op weg helpen.

reageer  terug naar overzicht
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HET ROMPERTJE KNELT?
In 2008 introduceerde de Praktijkleerstoel
 Gebiedsontwikkeling TU Delft (Friso de Zeeuw)
 "het rompertje". Op basis van economische
 groeipotentie, demografische ontwikkeling en
 vastgoedontwikkelingen is een gebied aan te
 duiden waar de ruimtelijke ontwikkelingen zich in
 de toekomst concentreren. Ook de vraag naar
 nieuwbouwwoningen is naar verwachting het
 grootst in dit gebied. Belangrijk signaal was dat
 groei op langere termijn geen algemeen
 verschijnsel meer is.

 Maar wat heeft het om het lijf? In de huidig praktijk
 vinden binnen het rompertje gemeenten en
 marktpartijen nog argumenten om eigen belangen zoveel en zolang mogelijk in de lucht te houden. De al aanzienlijke
 boeggolf in de plancapaciteit wordt daarmee steeds verder opgestuwd, de regie en prioritering in actieve plannen komt
 maar beperkt van de grond.

 Buiten het rompertje zijn er ook kansen maar dan meer als invulling van een locale vraag. Wij ervaren dat een
 praktische aanpak van regionale programmering, prioritering, samenwerking tussen overheden en tussen overheid en
 marktpartijen buiten het geografische rompertje al meer gebruikelijk is. Het feit dat de toekomstige ontwikkelingsopgave
 vooral een kwalitatieve opgave is en dat partijen samen moeten werken om tot haalbare businesscases en aanpak te
 komen lijkt hier meer vanzelfsprekend te zijn. Vraag in plaats van aanbod georiënteerde sturing van
 gebiedsontwikkeling en realisme over afnemende groeiverwachtingen liggen daar waarschijnlijk aan ten grondslag.
 Vergissen wij ons of is het rompertje wat dat betreft nog teveel een keurslijf?

reageer  terug naar overzicht

 

UIT ONZE PRAKTIJK
Modernisering van het grondbeleid is in vrijwel
 iedere gemeente aan de orde. In veel gemeenten
 is daarbij de positionering of zelfs het voortbestaan
 van het gemeentelijk grondbedrijf aan de orde. De
 keuze tussen actief of faciliterend grondbeleid lijkt
 bestuurlijk vaak een digitale afweging (ja/nee). De
 uitvoeringspraktijk komt daarbij niet zelden tot een
 halt, waardoor een echte oplossing voor de
 gemeentelijke beleidsdoelstellingen ontbreekt.

 Vanuit onze praktijk constateren wij dat de
 strategie en aanpak per gemeente en project kan
 en moet variëren. Daarbij is er aandacht nodig
 voor zorgvuldige werkwijzen en

 besluitvormingsprocessen en een situationele ontwikkel- en uitvoeringsstrategie van de projecten. In de recente
 publicatie 'Grondbedrijven in zwaar weer' van de Kring van Adviseurs van de TU Delft, Praktijkleerstoel
 gebiedsontwikkeling wordt een pleidooi gehouden voor een kritische maar genuanceerd modernisering van
 gemeentelijk grondbeleid. In dit kader wordt er nu wel gesproken van 'situationeel grondbeleid'. Akro Consult leverde
 een actieve bijdrage aan deze publicatie. Link naar de publicatie.

De meeste gemeenten werken tegenwoordig met een Meerjarenprogramma Grondbedrijf en Risicoanalyses (MPG/RA).
 In de praktijk zien we dat veel MPG/RA's een 'black box' zijn, waarbij het moeilijk of onmogelijk is om situationeel
 strategisch/tactische beslissingen op projectniveau aan de analyse te verbinden. Dan rest vaak slechts een zorgelijke

http://www.akroconsult.nl/nieuwsbrief/december2012/reactieform1.php?artikel=Het%20rompertje%20knelt?
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 financiële analyse zonder zicht op oplossingen.

Het kan ook anders! Akro Consult benadert grondbeleid en het MPG/RA vanuit de uitvoeringspraktijk. Uiteraard moet er
 wel een financiële aansluiting zijn met de begrotings- en verantwoordingscyclus. De financiële koppeling is geen doel op
 zich, maar een vanzelfsprekende voorwaarde. We focussen ons op de ontwikkelingspraktijk, de te volgen aanpak en te
 nemen beheersmaatregelen. De analyse verbinden wij aan concrete oplossingen. Onze praktijk is rijk; drie situaties met
 zeer uiteenlopende praktijkoplossingen als voorbeeld.

Centrumontwikkeling Hengelo (Gld)
Herontwikkeling BAT-terrein in Zevenaar
Regionale samenwerking bedrijventerrein Land van Heusden en Altena

Centrumontwikkeling Hengelo (Gld)
Bij de centrumontwikkeling van Hengelo (Gld.), gemeente Bronckhorst bleek het niet mogelijk om geheel volgens de
 gemeentelijke centrumvisie te ontwikkelen en daarbij het ontwikkelings- en uitvoeringsrisico te verleggen naar een te
 selecteren marktpartij. Dit ondanks het feit dat de afzet van het ontwikkelingsprogramma voor een belangrijk deel was
 verzekerd door de verplaatsing van een lokale ondernemer. Bij een meervoudig onderhandse selectie is gebleken dat
 de markt het minimum grondbod, maar vooral ook de programmatische omvang te ambitieus achten. Nadat de
 selectieprocedure gestaakt is, heeft een consultatie van de marktpartijen plaatsgevonden. Vervolgens is de gemeente in
 overleg getreden met één van de marktpartijen om met een herijking van programma en aanpak alsnog de kern van de
 centrumvisie tot uitvoering te brengen. Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan.

Herontwikkeling BAT-terrein in Zevenaar
De herontwikkeling van het BAT-terrein in Zevenaar is een mooi voorbeeld van een actieve gemeentelijke
 programmering en risicobeheersing. BAT staakt geleidelijk haar bedrijfsactiviteiten op een grootschalig binnenstedelijke
 bedrijfslocatie en wil het terrein verkopen. Een unieke kans om de beeldbepalende bedrijfsbebouwing een nieuwe
 toekomst te geven. Transformatie en herontwikkeling worden ingezet om gemeentelijke huisvesting, versterking van het
 centrum en woningbouw te realiseren. Deze gemeente heeft overigens voorlopig wel royaal voldoende plancapaciteit in
 lopende grondexploitaties.

Het actieve aandeel van de gemeente in de uitvoeringsfase is beperkt tot de realisatie van de eigen huisvesting.
 Marktpartijen kopen voor eigen rekening en risico het overige deel van het bedrijfscomplex en kopen ook de locatie van
 het huidige gemeentehuis in. Zij zullen behalve de vastgoedontwikkeling ook de grondexploitatie uitvoeren. In dit kader
 zijn anterieure exploitatieovereenkomsten gesloten. Voor wat betreft de ontwikkeling van woningen op het BAT-terrein
 zijn planningsafspraken gemaakt, waardoor de gemeente in haar lopende grondexploitaties geen vergroting van het
 afzetrisico heeft. Er is weliswaar sprake van facilterend grondbeleid in de uitvoeringsfase, maar zonder een zeer actieve
 inzet van de gemeente in de initiatief- en haalbaarheidsfase zouden deze transacties en daarmee een geregisseerde
 gebiedsontwikkeling niet tot stand gekomen zijn.

Regionale samenwerking bedrijventerrein Land van Heusden en Altena
In toenemende mate wordt aandacht gevraagd voor een regionale benadering van gebiedsontwikkeling. Bij het opstellen
 van structuurvisies is dit al een algemeen gebruik. Echter een regionale uitvoeringsstrategie en bijvoorbeeld regionale
 verevening zijn nog zeldzaam. De regionale samenwerking in het Land van Heusden en Altena tussen Aalburg,
 Werkendam en Woudrichem is speciaal. Daarbij is zelfs gekozen voor het oprichten van een regionaal
 ontwikkelingsbedrijf voor de ontwikkeling van de bedrijventerreinen. Mede omdat ook de regionale aanpak van de
 herstructurering van bedrijventerreinen aan de samenwerking is verbonden. Voor deze aanpak is een financiële bijdrage
 van de BOM-BHB aan een revolverend regionale herstructureringsfonds verkregen. Bovendien heeft de provincie een
 financiële garantie verstrekt, waardoor het risicoprofiel van het regionale ontwikkelingsbedrijf voor de gemeenten minder
 groot is. Behalve een mooi voorbeeld van regionale samenwerking op gemeentelijk niveau is het ook een mooi
 voorbeeld van provinciale regie. Deze regie is een combinatie van dwingende planologische sturing met inzet van
 doelmatige, financiële faciliteiten in de uitvoeringsaanpak.

reageer  terug naar overzicht
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Moderniseren van gemeentelijk grondbeleid is
 noodzaak. Het ongenuanceerd bij het vuil zetten
 van actief grondbeleid gaat in onze visie een stap
 te ver. Ambitie en strategie moet naar een
 realistische maat worden gebracht, passend bij de
 (financiële) beperkingen en mogelijkheden van
 gemeenten.

 De uitvoeringspraktijk verandert snel. Akro Consult
 organiseert een praktijkbijeenkomst waarin
 ontwikkelingen vanuit een projectmatige
 invalshoek worden gepresenteerd.

 De bijeenkomst is met name bedoeld voor
 projectleiders en leidinggevenden van gemeenten.
 Centraal staat de modernisering van het grondbeleid en actieve mogelijkheden om concrete projecten/ambities zoveel
 mogelijk alsnog tot uitvoering te brengen.

 We presenteren u interessante praktijkvoorbeelden en bieden ruime mogelijkheid vragen uit uw eigen praktijk te
 bespreken. We nodigen u uit deze vooraf kenbaar te maken, zodat daar zo goed mogelijk op kan worden ingespeeld.
 Aanmelden voor de praktijkbijeenkomst kan door een mail te sturen aan info@akroconsult.nl. Aan deelname zijn geen
 kosten verbonden.

reageer  terug naar overzicht

 

DE WET HOF: EEN TWEEDE KANS VOOR PPS
Het kabinet heeft een wetsvoorstel (de Wet
 Houdbare overheidsfinanciën beter bekend als de
 wet HOF) ingediend waarin Europese afspraken
 voor begrotingsdiscipline zijn uitgewerkt voor de
 Nederlandse situatie. De opgelegde
 begrotingsdiscipline maakt het voor gemeenten,
 provincies en waterschappen lastiger om (extra)
 investeringen zelf te doen. Samenwerking tussen
 overheid en markt wordt door de wet HOF
 aangemoedigd. Door samenwerking wordt de
 investeringsruimte van overheden vergroot. Wat
 zijn de effecten en bijwerkingen?

 De crisis in de overheidsfinanciën van
 verschillende landen in Europa laat zijn sporen ook in Nederland na. Houdbare overheidsfinanciën worden niet meer
 aan de lidstaten afzonderlijk overgelaten. Een Europese tekortnorm voor overheden van 3% wordt voor alle landen
 verplichte kost en de staatsschuld mag maximaal 60% zijn. De bedoeling van de wet HOF is goed, over de inhoud zijn
 echter veel zorgen ontstaan. Juist de tekortnorm van 3% knelt bij gemeenten, provincies en waterschappen. De
 tekortnorm wijkt af van wat gemeenten, provincies en waterschappen gewend zijn. Het is niet het tekort uit de begroting,
 maar het verschil tussen inkomsten en uitgaven (inclusief investeringen) in een jaar. Hoge investeringen leiden tot hoge
 uitgaven en zo al snel tot een te groot tekort.

 De wet HOF betekent een forse rem op overheidsinvesteringen bij de decentrale overheden. Het aanleggen van een
 nieuwe weg of het aankopen van grond vergroot namelijk het tekort. Alle gemeenten gezamenlijk hebben volgens het
 CPB de afgelopen jaren een te hoog tekort volgens de wet HOF. En het tekort loopt op door teruglopende inkomsten en
 stijgende uitgaven. Korten op investeringen is een verleidelijke mogelijkheid om het tekort op korte termijn te verkleinen.

 Maar er is ook een keerzijde. Als de (exploitatie)risico's grotendeels zijn overgedragen aan een afzonderlijke partij, dan
 telt de investering niet meer mee voor het tekort, maar wordt als financieringsactiviteit gezien. Krijgt de
 grondexploitatiemaatschappij met marktpartijen een tweede kans? Actievere projectfinanciering door overheden blijft
 mogelijk. In de samenwerking met marktpartijen kunnen overheden daarmee een belangrijke rol spelen bij het haalbaar

mailto:info%40akroconsult%2Enl
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 maken van projecten. Ook geïntegreerde contractvormen met een gespreide betaling over de levensduur van een
 investering, bijvoorbeeld bij een weg of een school, kunnen een oplossing bieden. Van DBFMO tot traditionele
 huurcontracten, meerdere wegen leiden tot investeringen zonder oplopend tekort.

 De PPS krijgt met de invoering van de wet HOF een tweede kans en de overheid kan een betere kosten/batenafweging
 maken tussen zelf investeren (en exploiteren) of samenwerken met private partijen. Bij een juiste afweging krijgt de
 burger zo meer waar voor zijn geld. Een mooie bijwerking van de wet HOF!

reageer  terug naar overzicht

 

AKRO LEGAL
De uitvoerbaarheid van plannen en contracten kan
 worden geoptimaliseerd als partijen bereid zijn
 oorspronkelijke kaders te ijken aan nieuwe
 omstandigheden. 'Afspraak is afspraak!' is onder
 de huidige marktomstandigheden niet altijd vol te
 houden. Veel oude overeenkomsten voorzien niet
 in een exitstrategie. Mogelijk kan ook de patstelling
 in uw projecten worden doorbroken. Een gang
 naar de rechter is vaak kostbaar, tijdrovend,
 ongewis of levert alleen verliezers op.

 Samenwerking is meer dan ooit een voorwaarde
 om succesvol nieuwe projecten aan te pakken.
 Doelstellingen, taken en risicoverantwoordelijkheid,
 duur en beëindiging van samenwerking moeten
 praktisch maar zorgvuldig worden uitgewerkt.

 Wij merken dat zowel gemeenten als marktpartijen behoefte hebben aan oplossingsgerichte juridische ondersteuning,
 gegrond op kennis van de praktijk van gebiedsontwikkeling en met aandacht voor de sterkten en belangen van
 betrokken partijen. De juristen van Akro Legal bieden deze toegesneden ondersteuning. Zelfstandig of one-stop-shop
 als onderdeel van onze integrale dienstverlening.

 Bent u geïnteresseerd in de diensten die Akro Legal u kan bieden, neem dan contact via 070 - 326 26 23. U kunt zich
 ook aanmelden voor de praktijkbijeenkomst van Akro Legal over innovatief contracteren via info@akroconsult.nl.

reageer  terug naar overzicht

 

SAMENWERKING MET STICHTING DE REGISSERENDE
 GEMEENTE

In het werkveld van het ruimtelijk beleid en de
 gebiedsontwikkeling ontmoeten de praktijk van
 Akro Consult en het concept van de De
 regisserende Gemeente elkaar direct. Begin 2013
 zal Stichting De regisserende Gemeente de
 opleiding/training 'Werkplaats Regie en Ruimtelijke
 Ontwikkeling' starten. Akro Consult brengt daarbij
 haar visie en praktijkervaring in.

 De regisserende Gemeente heeft als doel "het
 versterken van de democratie". Daarvoor stelt de
 gemeente zich tussen de maatschappelijke
 netwerken. Door maatschappelijke ontwikkelingen
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 actief te regisseren en met kennis uit de
 samenleving te werk te gaan, speelt de gemeente
 een centrale rol. Daarbij staat een model voor
 ogen waarbij de gemeente (de regisseur) samen
 met de maatschappelijke partners beleid (het
 script) ontwikkelt. Voor die beleidsontwikkeling
 wordt daardoor kennis, visie en draagvlak uit de
 gemeenschap gegenereerd.

 Om tot een optimale beleidsuitvoering te komen worden coalities aangegaan met andere stakeholders. Daarbij wordt
 regie in samenwerking tussen de betrokken partijen gevoerd. Deze sturingsfilosofie past goed op de uitdagingen waar
 gemeenten zich vandaag de dag voor gesteld zien. Stichting De regisserende Gemeente is een inspirerende versterking
 in ons netwerk.

Werkplaats Regie en Ruimtelijke Ontwikkeling
 In het werkveld van regionale samenwerking en ruimtelijk beleid ontmoeten de praktijk van Akro Consult en De
 regisserende Gemeente elkaar direct. De regisserende Gemeente draagt haar sturingsfilosofie uit met
 bewustwordingsbijeenkomsten, opleidingen, trainingen en implementatieprocessen. Begin 2013 zal Stichting De
 regisserende Gemeente de opleiding/training 'Werkplaats Regie en Ruimtelijke Ontwikkeling' starten. Akro Consult
 brengt daarbij haar visie en praktijkervaring in. Immers, de ruimtelijke ordening, in de huidige marktsituatie, is bij uitstek
 een terrein waarin de gemeente moet nadenken over de manier waarop zij zo effectief mogelijk regie kan voeren om
 haar maatschappelijke doelen te realiseren.

Aanmelden
 Hebt u belangstelling voor deze opleiding, dan kunt u een mail sturen aan info@akroconsult.nl en/of info@sdrg.nl. We
 zullen u dan verder over deze opleiding van Stichting De regisserende Gemeente informeren. Ook kunt u het curriculum
 van deze cursus vinden op www.sdrg.nl/producten/regie-en-ruimtelijke-ontwikkeling

reageer  terug naar overzicht
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