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Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. de Verordening Grondbank gemeente Groningen 2012 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van 
de Grondbankverordening gemeente Groningen 1990; 

II. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad en de dag na bekendmaking 
in werking te laten treden. 
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Publiekssamenvatt ing 

In de verordening Grondbank gemeente Groningen zijn de spelregels vastgelegd voor de werking van de 
Grondbank. De verordening Grondbank vervangt de Grondbankverordening gemeente Groningen 1990. In de 
nota grondbeleid 2010-2014 is aangegeven de verordening te herzien. De wijzigingen in de de verordening 
Grondbank hebben als doel om de verordening afte stemmen op het grondbeleid 2010-2014 en het Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV). De belangrijkste wijzigingen in het nieuw vast te stellen Verordening 
Grondbank hebben betrekking op de wijze van verwerving (artikel 2 en 3) en de verrekening (artikel 6 en 7). 
Voorgesteld wordt om het verwervingsplan door de raad te laten vaststellen en de beperkende voorwaarde 
van aankopen binnen de gemeentegrens los te laten. Het verwervingsplan wordt opgesteld op basis van door 
de raad vastgesteide stmctuurplan, Meerjaren Uitvoeringsplan Stractuurvisie, Ontwikkelingsvisies en 
bestemmingsplannen. De wijziging met betrekking tot de verrekening houdt in dat jaarlijks de rente en andere 
kosten onder aftrek van opbrengsten worden bijgeboekt op de boekwaarde, tenzij de boekwaarde hoger is dan 
de waarde in het economische verkeer. 

Voorgesteld besluit _ _ ^ 

I. de Verordening Grondbank gemeente Groningen 2012 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van 
de Grondbankverordening gemeente Groningen 1990; 

II. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad en de dag na bekendmaking 
in werking te laten treden. 

Inleiding 

In de Grondbankverordening gemeente Groningen 1990 zijn de spelregels vastgelegd voor de werking van de 
Grondbank. De Grondbank is een administratief instmment bij de administratie van gronden die nodig zijn 
voor toekomstige ontwikkelingen. Gronden worden in eerste instantie aangekocht en geadministreerd in de 
Grondbank om vervolgens uitgenomen te worden ten behoeve van een specifieke exploitatie. De aankopen 
van de Grondbank zijn bestemd voor de realisering van door de gemeenteraad geaccordeerde plangebieden en 
zijn gebaseerd op een door de raad vastgesteide verwervingsplan. De plangebieden zijn vastgelegd in onder 
meer het Stmctuurplan, Meerjaren Uitvoeringsplan Stmctuurplan, Ontwikkelingsvisie en bestemmings
plannen, waarover de gemeenteraad heeft besloten. De Grondbank wordt ingezet ten behoeve van het 
gemeentelijke verwervingsbeleid. De aankopen van de Grondbank zijn uitsluitend bestemd voor de reali
sering van door de gemeenteraad vastgesteide plangebieden en vinden plaats op basis van een door de raad 
vasgestelde verwervingsplan. De Grondbank is opgesplitst in Grondbank I en II. De Grondbank I heeft een 
plafond (een budgettau-e ruimte) van € 27.227.000,--. Het plafond van Grondbank II bedraagt € 9.700.000,--. 
Als risicobuffer voor de risico's van de Grondbank dient de Algemene Egalisatiereserve Grondzaken (en 
Grondbank). Jaarlijks wordt achteraf verantwoording afgelegd door middel van een grondbankrapportage 
over de Grondbank. In de nota grondbeleid 2010-2014 is als beleidsuitgangspunt opgenomen dat de 
Grondbankverordening wordt herzien. 

Beoogd resultaat ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ 

De wijzigingen in de verordening Grondbank hebben als doel om de verordening afte stemmen op het 
grondbeleid 2010-2014 en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 

Kader 

In de nota grondbeleid 2010-2014 is de herziening van de systematiek onder beleidspunt 5 opgenomen. 
Beleidsuitgangspunt 5 luidt als volgt "De systematiek van grondbanken wordt herzien, waarbij het College 
mimere bevoegdheden krijgt om strategische aankopen te kunnen doen. Voorstellen hierover zullen nog 
nader door het College worden uitgewerkt." Gezien de economische situatie zien wij af van verraiming van 
de aankoopbevoegdheden van het college en beperken wij ons in dit voorstel aan uw raad tot een aantal 
technische aanpassingen in de verordening. 

Argumenten/afwegingen 

De belangrijkste wijzigingen in het nieuw vast te stellen Verordening Grondbank hebben betrekking op de 
wijze van verwerving (artikel 2 en 3) en de verrekening (artikel 6 en 7). Als eerste gaan we nader in op de 
wijziging in de verwerving en vervolgens gaan we in op de wijziging in de verrekening. 
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De aankopen van de Grondbank zijn bestemd voor de realisering van door de gemeenteraad vastgesteide 
plangebieden. De plangebieden zijn vastgelegd in onder meer het Stmctuurplan, Meerjaren Uitvoeringsplan 
Stmctuurplan, Ontwikkelingsvisies en bestemmingsplannen, waarover de gemeenteraad heeft besloten. De 
verwervingen van de Grondbank vinden plaats op basis van een verwervingsplan. In het verwervingsplan 
wordt de relatie gelegd tussen het ontwikkelingsgebied en de voorgenomen verwervingen. 

In de afgelopen jaren is gebleken dat door de intensivering van de samenwerking met de regio bij grensover-
schrijdende projecten verwervingen noodzakelijk waren die deels binnen de gemeentegrens en deels net over 
de gemeentegrens lagen. De voorwaarde dat verwervingen binnen de gemeentegrens moeten liggen beperkt 
de werkingssfeer van de Grondbank enerzijds en bemoeilijkt de realisering van de door de gemeenteraad 
vastgesteide plannen anderzijds. Voorgesteld wordt om in de nieuwe verordening de beperkende voorwaarde 
weg te laten. Hiertegenover staat dat in artikel 3 is toegevoegd dat het verwervingsplan wordt vastgesteld 
door de gemeenteraad, waardoor u vooraf kunt instemmen met een eventuele verwerving over de gemeente
grens. 

Ten behoeve van de wijziging in de verrekening zijn aan artikel 6 een drietal leden toegevoegd. De kem van 
de toevoeging is dat rentekosten en andere direct toe te rekenen kosten jaarlijks onder aftrek van de direct toe 
te rekenen opbrengsten geactiveerd worden, mits de boekwaarde niet hoger is dan de waarde in het 
economische verkeer. Dit betekent dat renteverrekening met de reserve grondzaken dan pas plaatsvindt als er 
geen mimte meer is tussen de boekwaarde en de economische waarde. Deze wijziging is in overeenstemming 
met BBV. Door deze wijziging is het niet langer noodzakelijk om gronden uit te nemen als de economische 
waarde lager is dan de boekwaarde. Artikel 7, lid 3 kan hierdoor vervallen. 

Naast deze wijzigingen is de terminologie aangepast naar de huidige stand van zaken. Zo is bijvoorbeeld 
onroerende goederen gewijzigd in onroerende zaken. Verder was er altijd sprake van gedeeltelijke 
financiering door het Stadsvemieuwingsfonds. Inmiddels is het Stadsvemieuwingsfonds opgehouden te 
bestaan. Artikel 5 is hierop aangepast door het Stadsvemieuwingsfonds weg te strepen. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat le 

N.V.T. 

Financiele consequenties _ _ ^ 

De vaststelling van de nieuwe verordening zal naar verwachting geen financiele consequenties hebben voor 
de gemeente Groningen. Enerzijds doordat de huidige plafondhoogtes van Grondbank I (€ 27,2 miljoen) en 
Grondbank II (€ 9,7 miljoen) niet gewijzigd worden. Anderzijds omdat voor nieuwe verwervingen geldt dat 
voorafgaand aan een aankoop de fmanciele haalbaarheid zoveel als mogelijk wordt getoetst door middel van 
een tentatieve grondexploitatieopzet, dan wel door middel van een rendementsberekening (Beleidsuitgangs
punt 8, Nota Grondbeleid 2010-2014). Uitgangspunt is dat in principe geen onrendabele aankopen worden 
verricht, tenzij uw raad hiervoor toestemming gegeven is. 

Realisering en evaluatie 

Na vaststelling van dit raadsvoorstel zal de nieuwe verordening de dag na bekendmaking in werking treden. 
Vervolgens zal u een verwervingsplan ter besluitvorming voorgelegd worden gevolgd door een jaarlijkse 
verantwoording over de gerealiseerde verwervingen. Het verwervingsplan wordt herzien op basis van het 
geactualiseerde stmctuurplan, Meerjaren Uitvoeringsplan Stmctuurvisie, Ontwikkelingsvisies en 
bestemmingsplannen. 

Met vriendelijke groet. 

! 

de burgeftSester 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 



Ontwerp 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 

Gelet artikel 149 van de Gemeentewet; 

HEEFT BESLOTEN: 

vast te stellen de Verordening Grondbank gemeente Groningen 2012; 

Begripsomschriiving 
Artikel 1 
1. Onder Grondbank wordt verstaan een onder die naam als financieringsbron 

geadministreerde hoeveelheid financiele middelen. 

Besteding 
Artikel 2 
1. De middelen geadministreerd in de Grondbank kuimen enkel worden aangewend voor de 

verkrijging van onroerende zaken. 
2. Aanwending zal voorts slechts plaatsvinden voor zover verwacht mag worden dat de voor 

de onroerende zaak te boeken waarde de waarde in het economische verkeer, met 
inachtneming van de te realiseren bestemming, niet zal overstijgen. 

Verwerving 
Artikel 3 
1. De voor financiering door middel van de Grondbank in aanmerking komende onroerende 

zaken zijn aangegeven op het vigerende verwervingsplan. Het verwervingsplan wordt 
door de raad vastgesteld. 

2. Op het in lid 1 genoemde verwervingsplan worden die onroerende zaken geregistreerd die 
ter realisering van door de gemeenteraad geaccordeerde plangebieden dan wel 
ontwikkelingslocaties in gemeentelijke eigendom dienen over te gaan. 

3. Ten behoeve van de in lid 2 genoemde eigendomsoverdracht kan de gemeenteraad een 
delegatiebesluit nemen. 

Administratie 
Artikel 4 
1. De Grondbank bestaat uit twee afzonderlijk te administreren onderdelen, genaamd 

Grondbank I en Grondbank II. 
2. Tussentijds kuimen boekingen van Grondbank I van en naar Grondbank II plaatsvinden. 
3. In de administratie zal per onroerende zaak de boekwaarde zowel als de waarde in het 

economische verkeer worden verantwoord. 
4. De in lid 3 vermelde waarden zullen tenminste jaarlijks worden geactualiseerd. 



Voeding 
Artikel 5 
1. Ter voeding van de Grondbank I en II neemt de gemeenteraad een volumebesluit. 
2. De in lid 1 genoemde volumebesluiten omvatten tevens het beschikbaar stellen van een 

lening als voeding van Grondbank I en Grondbank II. 

Verrekening 
Artikel 6 
1. Door middel van de Grondbank gefinancierde onroerende goederen komen in aanmerking 

voor inbreng in een grondexploitatie dan wel uitgifte aan derden. 
2. Bij de in lid 1 genoemde inbreng vindt verrekening plaats voor minimaal het 

aankoopbedrag vermeerderd met een opslag van 10%. 
3. Voorts vindt de in lid 1 genoemde inbreng voor maximaal de waarde in het economische 

verkeer, overeenkomstig de in de planopzet voorziene bestemming, plaats. 
4. De in lid 1 genoemde uitgifte vindt plaats voor de waarde in het economische verkeer, met 

in achtneming van de te realiseren bestemming. 
5. De boekwaarde mag de waarde in het economische verkeer, met inachtneming van de te 

realiseren bestemming, niet overstijgen. 
6. Indien de boekwaarde de waarde in het economische verkeer, met inachtneming van de te 

realiseren bestemming overstijgt, wordt een verliesvoorziening getroffen. 
7. Rentekosten en andere direct toe te rekenen kosten worden jaariijks onder aftrek van de 

direct toe te rekenen opbrengsten geactiveerd, mits de boekwaarde niet hoger is dan de 
waarde in het economische verkeer, met in achtneming van de te realiseren bestemming. 

Rapportage 
Artikel 7 
1. Jaarlijks wordt gerapporteerd aan de raad over de administratie van de Grondbank. 
2. De in lid 1 genoemde rapportage bevat de weergave van de laatst berekende boekwaarden 

en waarden in het economische verkeer van de in de Grondbank geadministreerde 
onroerende zaken. 

Citeertitel 
Artikel 8 
1. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Grondbank gemeente 

Groningen 2012". 

Inwerkingtreding 
Artikel 9 
1. Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op de dag na bekendmaking. 
2. Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Grondbankverordening 1990 

gemeente Groningen ingetrokken. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 

De griflfier, De voorzitter, 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 



ALGEMENE TOELICHTING 
De grondbank is een instrument om het actief grondbeleid vorm te geven en aankopen te 
realiseren. De grondbank is nodig om: 
- cumulatief verschuiven van risico's naar de toekomst te vermijden 
- te voorkomen dat rente op rente wordt betaald 

aankopen te financieren 
- vermijden van speculatie en 
- het mogelijk te maken dat een delegatiebesluit ten behoeve van aankopen wordt 

genomen 

Op deze grondbank is de verordening van toepassing die de controlerende taak van de 
raad inhoud geeft. Daamaast maak die verordening duidelijk dat op zeer zorgvuldige 
wijze met de grondbank zal worden omgegaan. Periodiek wordt inzicht gegeven in de 
stand van zaken. Daamaast wordt gewerkt met een verwervingsplan. 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING VERORDENING GRONDBANK 

Artikel 1 
Met dit artikel treedt de grondbank in werking. De grondbank bevat middelen waarmee 

financiering zal plaatsvinden. 

Artikel 2 
De middelen in de Grondbank kunnen maar beperkt voor financiering worden aangewend. 
Voor: 
- onroerende zaken 
- waarvan de boekwaarde lager dan of gelijk aan de waarde in het economische verkeer 

zal zijn. 
Dat wil zeggen dat de Grondbank enkel zal worden ingezet ten behoeve van het 
gemeentelijke actieve dan wel passieve grondbeleid. De aankopen van de grondbank zijn 
bestemd voor de realisering van vastgesteide plangebieden. De plangebieden zijn 
vastgelegd in onder meer het Stmctuurplan, Meerjaren Uitvoeringsplan Stmctuurvisie, 
Ontwikkelingsvisie en bestemmingsplannen, waarover de gemeenteraad heeft besloten. 

Artikel 3 
De gemeenteraad heeft de bevoegdheid tot het nemen van aankoopbesluiten. Het is echter 
mogelijk en zoals in de nota Grondbeleid is aangegeven ook gewenst, dat de 
gemeenteraad die bevoegdheid delegeert. Om desalniettemin voor de gemeenteraad 
mogelijk te maken "de vinger aan de pols de houden", dient er een systematisch overzicht 
van uit de Grondbank gefinancierde aankopen te zijn. Dat gebeurt in de vorm van een 
zogenaamd verwervingsplan. Verder wordt in dit artikel de voorwaarde geschapen om 
met delegatie uit de voeten te kimnen. Omdat openbaarmaking van het verwervingsplan 
schade kan toebrengen aan de economische en financiele belangen van de gemeente 
Groningen, wordt het verwervingsplan conform artikel 25, lid 2 Gemeentewet onder 
oplegging van de geheimhoudingsplicht overgelegd. 



Artikel 4 
Voor verdere verantwoording richting raad is de te voeren administratie de basis. Die 
administratie dient dan ook aan kwaliteitseisen te voldoen, die in dit artikel zijn 
vastgelegd. 

Artikel 5 
Nadat is vastgelegd waarvoor de middelen in de bank worden aangewend en hoe daarover 
verantwoording wordt afgelegd, kan de voeding van de bank worden geregeld. 

Artikel 6 
De realisatie van de beleidsdoelstelling waarvoor de grondbank ingezet wordt is leidend. 
De uitname van de gronden is afhankelijk van de mogelijkheden om gronden in een 
grondexploitatie te gaan ontwikkelen dan wel middels uitgifte aan derden. 
Hiervoor werd al geregeld dat dekking gegarandeerd is. Maar die dekking moet dan nog 
wel geeffectueerd worden. En wel op zodanige wijze dat die gegarandeerd blijft. De 
boekwaarde mag de waarde in het economische verkeer, met inachtneming van de te 
realiseren bestemming niet overstijgen. Mocht hier sprake van zijn dan zal conform het 
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een voorziening getroffen worden. 
De jaarlijkse kosten (inclusief rente) en opbrengsten die verband houden met het beheer 
en eigendom van de gronden worden geactiveerd. Als de waarde in het economische 
verkeer, met inachtneming van de te realiseren bestemming, de boekwaarde overstijgt dan 
is het niet langer mogelijk om het saldo te activeren. De gronden worden dan, conform het 
grondbeleid automatisch in grondbank I geplaatst. 

Artikel 7 
In artikel 4 wordt bepaald dat de administratie moet voldoen aan bepaalde kwaliteiteisen. 
Op basis van deze administratie wordt de rapportage Grondbank opgesteld. Met deze 
rapportage wordt verantwoording afgelegd aan de Raad. Omdat openbaarmaking van het 
verwervingsplan schade kan toebrengen aan de economische en financiele belangen van 
de gemeente Groningen, wordt de rapportage Grondbank conform artikel 25, lid 2 
Gemeentewet onder oplegging van de geheimhoudingsplicht overgelegd. 

Artikel 8 
Dit artikel behoeft geen toelichting. 

Artikel 9 
Dit artikel behoeft geen toelichting 


