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SAMENVATTING 

Eind juni 2017 verscheen in de lokale en regionale media berichtgeving met de observatie dat gemeente  

Pijnacker-Nootdorp mogelijk structureel te weinig opbrengsten genereert bij de verkoop van bouwgrond.  

Deze media zijn geïnformeerd door een voormalig ambtenaar van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Deze voormalig 

ambtenaar (hierna: de melder) geeft aan meermaals melding te hebben gemaakt bij de gemeente van zijn 

observaties. De melder vergelijkt de verkrijgingsprijs van de grond door de ontwikkelaar met de verkoop van de 

grond (of recht van appartement) aan de eindgebruikers. Het is een analyse zonder waardeoordeel. Hij heeft zich 

afgevraagd hoe het kan dat de koopsommen zo kunnen verschillen. 

 

Om beter inzicht te verkrijgen in de gang van zaken, hebben het college van Burgemeester en Wethouders en de 

gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp een extern onderzoek ingesteld. Brink Management / Advies (hierna: Brink) 

heeft dit onderzoek in samenwerking met Andersson Elffers Felix (hierna: AEF) uitgevoerd. Dit onderzoek richtte 

zich op de marktconformiteit en rechtmatigheid van grondtransacties in de gemeente tussen 2007 en 2017.  

Tevens is onderzocht hoe de gemeente in navolging op de melding door de melder, heeft gehandeld.  

 

De doelstelling van het onderzoek was vierledig: 

1 Het onderzoek dient inzicht te geven in de meest relevante factoren die bepalend zijn voor gemeentelijke 

verkoopprijzen en doorverkoop van gronden door marktpartijen aan derden. 

2 Het onderzoek dient inzicht te geven in de door de gemeente gevolgde werkwijze en interne 

(besluitvormings)procedure en gemaakte afwegingen bij de verkoop van gronden, gegeven de 

maatschappelijke positie en bijbehorende belangen van de gemeente. 

3 Het onderzoek dient inzicht te geven in de rechtmatigheid en marktconformiteit van gehanteerde 

verkoopprijzen bij de verkoop van gronden door de gemeente in een aantal specifieke casussen tussen 2007 en 

2015. 

4 Het onderzoek dient inzicht te geven in het interne proces van de melding tot de afronding interne 

onderzoek(en), mede in relatie tot de gemeentelijke regeling Klokkenluiders Pijnacker-Nootdorp 2004. 

 

Om deze doelstellingen te bereiken, is een onderzoek uitgevoerd, bestaande uit drie delen: 

► generiek onderzoek naar relevante (beleids)kaders resulterend in een beoordelingskader; 

► casusanalyse van gedane grondtransacties tussen 2007 en 2017; 

► signaalonderzoek naar het doorlopen proces omtrent de behandeling en beoordeling van de interne melding. 

 

Beoordelingskaders 

Een analyse van algemeen geldende principes in de gebiedsontwikkeling, wet- en regelgeving, en de vigerende 

beleidskaders van gemeente Pijnacker-Nootdorp hebben geleid tot een beoordelingskader ten aanzien van 

grondtransacties (par. 05.01). De beoordeling van de casussen kenmerkt zich door een risico gebaseerde aanpak en 

is onderverdeeld in de (onafhankelijk te beoordelen) aspecten marktconformiteit en rechtmatigheid.   

 

Het beoordelingskader ten aanzien van het proces van gemeentelijke omgang met de melding (par. 0) is gebaseerd 

op de Klokkenluidersregeling van de gemeente en de voorzieningen voor dergelijke meldingen in meer generieke 
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zin. Het beoordelingskader dient als uitgangspunt voor de beoordeling van de handelingswijze van de gemeente in 

de omgang met de melding. 

 

Casusonderzoek: grondtransacties 

Op basis van het beoordelingskader ten aanzien van grondtransacties is een tiental casussen in de periode  

2007-2017 (par. 02.04) beoordeeld op de aspecten marktconformiteit en rechtmatigheid. Onderstaande tabel geeft 

een overzicht van de classificatie van de casussen op deze aspecten.    

 

 Rechtmatig Rechtmatigheid niet aangetoond 

Marktconform 

► Casus 3: Hartenhof, Keijzershof (2007) 

► Casus 6: Vrijenban en Delftsestraatweg 

(2009) 

► Casus 8: Deelplan 21, Keijzershof 

► Casus 9/10: De Laantjes 1 en 2 (2011) 

► Casus 11: P&R-terrein (2014) 

► Casus 12: Boszoom fase 2D (2016) 

► Casus 13: Ackerswoude (2016) 

 

Marktconformiteit 

niet aangetoond 

 

► Casus 5: Vrijenban 48 t/m 84 (2008) ► Casus 1: Mercato (2006) 

Tabel 1: conclusie per casus geclassificeerd op basis van marktconformiteit  en rechtmatigheid 

 

Bij twee van de tien casussen zijn afwijkingen aangetroffen ten aanzien van marktconformiteit en/of 

rechtmatigheid. Zowel bij casus 1 (Mercato) als bij casus 5 (Vrijeban 48 t/m 84) heeft Brink/AEF de 

marktconformiteit van de verkoopopbrengst niet kunnen aantonen. 

In beide casussen heeft dit in belangrijke mate te maken met een te lage grondprijs voor sociale woningbouw. De 

gemeente heeft een ongebruikelijk lage verkoopwaarde geaccepteerd.  

De motivatie waarom voor de overeengekomen prijs is verkocht, is onvoldoende inzichtelijk. Op basis van de door 

ons ontvangen stukken is niet duidelijk of en in hoeverre een politiek-bestuurlijke afweging heeft meegespeeld voor 

wat betreft beide transacties. Bij casus 1 achten we daarnaast ook de rechtmatigheid van de transactie 

onvoldoende aangetoond. Het is onduidelijk waarom de gemeente een samenwerking is aangegaan met de 

betreffende ontwikkelaar. Daarnaast is er geen onderbouwing aanwezig van de overeengekomen koopsom. 

Alhoewel de gemeente ten tijde van deze transactie nog geen gemeentelijk grondbeleid had opgesteld, heeft de 

gemeente niet gehandeld overeenkomstig externe wet- en regelgeving inzake staatssteun en aanbesteding. Ook bij 

de andere casussen zijn soms afwijkingen aangetroffen, zoals de beperkte verrekening van meeropbrengsten of het 

niet doorbelasten van indexatie. Deze discrepanties zijn meegenomen in de beoordeling van de marktconformiteit 

van de transactie, maar achten we onvoldoende zwaarwegend om de transacties als  

niet-marktconform te beoordelen. 

 

Op basis van de bevindingen uit het casusonderzoek komen we tot de volgende conclusies (par. 08.01): 

► Op casus niveau zijn er onvolkomenheden op het gebied van procedure en marktconformiteit, maar er zijn 

geen aanwijzingen dat de gemeente grond structureel tegen niet-marktconforme prijzen heeft verkocht. 

► In geen van de casussen is sprake van een verkoopprocedure die concurrentie stimuleert, hetgeen ook niet 

altijd mogelijk was. 

► De gemeente kiest soms voor één-op-één verkoop zonder onderbouwing van keuze voor de ontwikkelende 

partij. 
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► In geen van de casussen is sprake van een taxatie, uitgevoerd door een derde, voorafgaand aan de 

grondverkoop. 

► De rechtmatigheid van de grondtransacties is in één casus in het geding. 

► De onderbouwing van de prijsstelling in de waardebepaling door de gemeente is in het merendeel van de 

casussen onvoldoende vastgelegd. 

► Het gemeentelijk beleid ten aanzien van grondverkopen is in de loop der tijd in positieve zin gewijzigd. 

►  De huidige beleidskaders en interne procedures zijn helder en worden gevolgd, maar laten tegelijk veel ruimte 

voor interpretatie en invulling. 

► De cultuur van de gemeente kenmerkt zich door een informele manier van werken.  

 

In de analyse van de melder zijn niet alle aspecten meegenomen die van invloed zijn op de vraag of de transactie 

marktconform is of niet, zoals het verrekenen van bepaalde voorzieningen, het onderdeel uitmaken van een koop-

aannemingsovereenkomst, politiek bestuurlijke argumenten en bijkomende kosten. 

 

Signaalonderzoek: omgang met de melding 

Het signaalonderzoek richt zich op de omgang door de gemeente met de melding van een medewerker, gericht op 

een mogelijke misstand in gemeentelijke grondverkopen. De omgang met voorliggende melding is getoetst aan de 

hand van het beoordelingskader zoals beschreven in paragraaf 05.02 .  

 

Door middel van het analyseren van beschikbaar gestelde documenten en het voeren van interviews met 

betrokkenen is een reconstructie van het traject van de melding opgesteld. Deze reconstructie (par. 07.01)is een 

chronologische, op feiten gebaseerde weergave van het verloop van de melding.   

 

Op basis van het signaalonderzoek trekken we, ten aanzien van de gemeentelijke omgang met de melding, de 

volgende conclusies (par. 08.02): 

► De gemeente is in gebreke gebleven bij de uitvoering van het onderzoek dat in vervolg op de melding werd 

ingesteld. 

► Ondanks dat de melder zijn melding niet conform de procedures van de Klokkenluidersregeling heeft 

ingediend, heeft de gemeente onjuist gehandeld in het al dan niet laten vallen van de melding onder de 

Klokkenluidersregeling. 

► Vanuit haar rol van werkgever is de gemeente onterecht terughoudend geweest in de communicatie met de 

melder over de ontstane situatie en de omgang hiermee. 

 

Ten aanzien van de toepassing van de Klokkenluidersregeling binnen de gemeente in generieke zin worden de 

volgende conclusies (par. 08.03) getrokken:  

► De Klokkenluidersregeling is voor medewerkers voldoende vindbaar. 

► De inhoud van de Klokkenluidersregeling dient op punten nog te worden aangepast. 

► De vertrouwelijke vastlegging van meldingen bij de interne vertrouwenspersoon verdient meer aandacht. 

 

Aanbevelingen 

Op basis van de bevindingen uit het onderzoek doet Brink/AEF de volgende aanbevelingen omtrent interne 

procedures grondverkopen (par. 09.01): 

► De gemeente dient de interne procedures omtrent grondtransacties verder op schrift te stellen en te 

formaliseren. De bestaande beleidskaders laten veel ruimte voor eigen invulling. Afdeling Ontwikkeling is al 

bezig beschrijvingen op te stellen voor de eigen processen. Dit kan dienen als uitgangspunt om de interne 

procedures omtrent grondverkopen meer op één lijn te brengen en te formaliseren.  
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Eventueel kan de gemeente gebruik maken van de procesbeschrijving grondexploitaties die reeds jaarlijks 

wordt opgesteld ten bate van de VIC Grondexploitaties.  

► Om de marktconformiteit van grondprijzen te borgen (ook bij één-op-één transacties), dient de gemeente te 

overwegen om in het beleid op te nemen dat voorafgaand aan onderhandelingen of grondverkoop een taxatie 

door een onafhankelijke derde partij wordt uitgevoerd. 

► Bij het formaliseren van de procedures dient de gemeente te werken aan de borging en vastlegging van de 

onderbouwing van grondprijzen en gemaakte keuzen in het proces van grondverkopen.  

► De financiële discipline (de eigen controller van afdeling Ontwikkeling en de adviseurs van afdeling Financiën) 

dient meer te worden betrokken bij grondverkopen. Momenteel wordt er vooral achteraf gecontroleerd en 

verslag gemaakt van grondverkopen. De financiële discipline dient in het kader van de checks en balances een 

zinvolle controlefunctie te vervullen aan de voorkant van grondverkopen, bijvoorbeeld door een financiële 

toets op grondaanbiedingen. 

► Het mandaat van afdelingshoofd Ontwikkeling dient scherper te worden omschreven. Het afdelingshoofd heeft 

mandaat om grondverkopen goed te keuren in het geval deze binnen de exploitatieopzet vallen. Dit mandaat 

dient scherper te worden geformuleerd door aan te geven welke criteria worden aangehouden. Controle door 

de financiële discipline kan hierin ook een rol spelen, onder meer door een grondverkoop aan deze criteria te 

toetsen. 

► Aanbevolen wordt (ook kleinere) afwijkingen in de grondexploitaties te laten rapporteren (ambtelijk aan 

college en college aan raad) en hiervoor een helder kader vast te stellen. Voor de Algemene Dienst geldt dat 

afwijkingen van € 25.000,- of groter worden gemeld. Voor de grondexploitatie is een dergelijk kader niet 

vastgelegd. 

 

Over de omgang met de Klokkenluidersregeling in generieke zin doet Brink/AEF de volgende aanbevelingen 

(par.09.02): 

► De inhoud van de Klokkenluidersregeling dient verder te worden aangescherpt. Ten eerste dient de gemeente 

de regeling in overeenstemming te brengen met de nieuwe Wet Huis voor Klokkenluiders. Hiervoor heeft de 

gemeente al acties in gang gezet. Verder zou de Klokkenluidersregeling duidelijker kunnen beschrijven in welke 

gevallen een extern meldpunt moet worden ingesteld: structureel, in respons op elke klokkenluidersmelding, of 

op verzoek van een melder. 

► De vastlegging van meldingen bij de vertrouwenspersoon dient met inachtneming van de voorwaarden ten 

aanzien van de vertrouwelijkheid te worden verbeterd. Van de meldingen wordt wel verslag gedaan in het 

sociaal jaarverslag, maar dossiers van meldingen zijn niet beschikbaar of niet aanwezig. Ook bij meldingen die 

(voordat deze formeel onder de regeling vallen) worden opgelost door mediation, is het voor de gemeente 

nuttig een vertrouwelijk dossier te maken.  

► In voorkomende gevallen dient de gemeente degenen die een vermeende misstand melden, actief te wijzen op 

het bestaan van de Klokkenluidersregeling en hen de mogelijkheid aan de hand te doen om hun melding 

hieronder te laten vallen. 
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►  

 

 

 

 

 

 

Dubbelklik hier om een afbeelding in te voegen. 

  

Deel 1: Inleiding en 

methodologie 
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01 INLEIDING 

01.01 Aanleiding 

Eind juni 2017 verscheen in de lokale en regionale media berichtgeving met de stelling dat gemeente  

Pijnacker-Nootdorp structureel te weinig opbrengsten vraagt bij de verkoop van bouwgrond. Deze media zijn 

geïnformeerd door een voormalig ambtenaar van gemeente Pijnacker-Nootdorp die tot en met begin 2017 

werkzaam was voor de gemeente en deze geeft aan meermaals melding te hebben gemaakt bij de gemeente van 

zijn vermoedens.  

De berichtgeving is ook het bestuur niet ontgaan; op 7 juli jongstleden is inzake dit onderwerp een extra 

raadsvergadering ingepland. Uitkomst van deze vergadering is dat een extern onderzoek is uitgezet naar de 

verlopen gang van zaken waarvoor college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad gezamenlijk 

opdrachtgever zijn. 

 

Brink heeft daarop in samenwerking met AEF onderzoek uitgevoerd naar de marktconformiteit en rechtmatigheid 

van grondtransacties tussen 2007 en 2017 in gemeente Pijnacker-Nootdorp. Een overzicht van de locaties van de te 

behandelen casussen is weergegeven in onderstaand figuur. Tevens is onderzocht hoe de gemeente, in navolging 

op de melding door de melder, heeft gehandeld. Er is ook gekeken naar de gemeentelijke kaders en interne 

procedures betreffende grondtransacties in het algemeen. Het casusonderzoek naar aanleiding van de melding en 

het generieke onderzoek versterken elkaar op die manier. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd in 

deze rapportage. 

 

Figuur 1 : locaties te onderzoeken casussen 
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01.02 Doel onderzoeksrapport 

De doelstelling van het onderzoek is vierledig: 

1 Het onderzoek dient inzicht te geven in de meest relevante factoren die bepalend zijn voor gemeentelijke 

verkoopprijzen en doorverkoop van gronden door marktpartijen aan derden. 

2 Het onderzoek dient inzicht te geven in de door de gemeente gevolgde werkwijze en interne 

(besluitvormings)procedure en gemaakte afwegingen bij de verkoop van gronden, gegeven de 

maatschappelijke positie en bijbehorende belangen van de gemeente. 

3 Het onderzoek dient inzicht te geven in de rechtmatigheid en marktconformiteit van gehanteerde 

verkoopprijzen bij de verkoop van gronden door de gemeente in een aantal specifieke casussen tussen  

2007 en 2017. 

4 Het onderzoek dient inzicht te geven in het interne proces van de melding tot de afronding interne 

onderzoek(en), mede in relatie tot de gemeentelijke regeling Klokkenluiders Pijnacker-Nootdorp 2004. 

01.03 Leeswijzer 

Het rapport is opgebouwd uit vier delen:  

1 inleiding en beschrijving van de gehanteerde methodologie; 

2 inkijk in de relevante (beleids)kaders resulterend in een beoordelingskader; 

3 het feitelijke onderzoek en de bevindingen daaruit; 

4 conclusies en aanbevelingen. 

  

Deel 1 van het rapport is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: 

1 inleiding; 

2 methodologie. 

 

Deel 2 van het rapport is opgebouwd uit de hoofdstukken: 

3 beschrijving van algemeen geldende principes in de gebiedsontwikkeling; 

4 inzicht in het gemeentelijk beleid met betrekking tot grondtransacties; 

5 beoordelingskader. 

 

Deel 3 omvat de volgende hoofdstukken: 

6 casus studies waarin de marktconformiteit en rechtmatigheid van een tiental grondtransacties binnen de 

gemeente wordt beoordeeld; 

7 doorlopen proces omtrent de omgang met de melder. 

 

Deel 4 van het rapport is opgebouwd uit de hoofdstukken: 

8 conclusies (op gebied van de marktconformiteit en rechtmatigheid van de casussen en op gebied van de 

omgang met de melding); 

9 aanbevelingen voor de gemeente. 

 

De volgende bijlagen zijn opgenomen: 

► lijst met bronnen; 

► beoordelingskaders marktconformiteit en rechtmatigheid casussen (vertrouwelijk, in separaat document, 

gezien het economisch belang van de gemeente); 

► residuele grondwaardeberekening diverse casussen (vertrouwelijk, in separaat document, gezien het 

economisch belang van de gemeente). 
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02 METHODOLOGIE 

Een objectieve uitvoering en transparante verslaglegging van het onderzoek is essentieel. In dit hoofdstuk wordt 

een beschrijving gegeven van de gehanteerde onderzoeksaanpak.  

02.01 Onderzoeksvragen en onderzoeksaanpak 

Het onderzoek heeft tot doel de volgende vier centrale onderzoeksvragen te beantwoorden:  

1 Wat zijn algemeen geldende principes binnen gebiedsontwikkeling, vanuit het perspectief van de gemeente en 

de projectontwikkelaar, bij het tot stand komen van grondtransacties? 

2 Hoe is de (besluitvormings)procedure inzake verkoop van gronden verankerd in beleid en wordt hiernaar 

gehandeld? 

3 Rechtmatigheid en marktconformiteit; onder te verdelen in twee subvragen: 

1 Wat zijn de gemeentelijke kaders en beleid ten aanzien van grondprijzen, en wordt hiernaar gehandeld? 

2 Zijn de gedane grondtransacties marktconform, zo nee is de motivatie hiervoor redelijk en billijk, en is er 

sprake geweest van staatssteun? 

4 Welke signalen zijn er geweest in de organisatie over de grondprijzen en hoe is hiernaar gehandeld, mede in 

relatie tot de regeling Klokkenluiders uit 2004? 

 

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden, is een onderzoek uitgevoerd bestaande uit drie delen: 

► generiek onderzoek naar relevante (beleids)kaders, resulterend in een beoordelingskader; 

► casusanalyse van gedane grondtransacties tussen 2007 en 2017; 

► signaalonderzoek naar het doorlopen proces omtrent de behandeling en de beoordeling van de interne 

melding. 

02.02 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden: 

► De onderzoeksaanpak is feitelijk en verifieerbaar. Objectiviteit heeft in dit onderzoek het grootste belang. 

Daarom is onze aanpak gericht op feitelijkheid: we stellen eerst feitelijk vast hoe de gemeente volgens 

verifieerbare bronnen had moeten handelen. Die feitelijke bevindingen vormen het beoordelingskader bij de 

vervolgvraag of er ook daadwerkelijk zo is gehandeld. Subjectieve interpretatie wordt daarmee zoveel mogelijk 

voorkomen. Waar dit toch noodzakelijk is, vermelden we dit.  

► De beoordeling van de casussen laat zich kenmerken door een risico gebaseerde aanpak, waarbij alle casussen 

door een vooraf opgesteld beoordelingskader worden onderzocht. Dit beoordelingskader (zoals beschreven in 

hoofdstuk 05) houdt rekening met risico indicatoren. Als uit de initiële beoordeling blijkt dat een casus een 

aantal risico indicatoren bevat, wordt deze casus nader onderzocht. Als daarentegen naar voren komt dat een 

casus aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan worden geconcludeerd dat nader onderzoek niet verder 

bijdraagt aan beantwoording van de onderzoeksvragen. 

► Marktconformiteit én rechtmatigheid van de grondtransacties wordt in alle casussen beoordeeld. Zo worden de 

hieruit volgende conclusies en aanbevelingen, waar nodig, specifiek gemaakt.    
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Marktconformiteit en rechtmatigheid zijn immers twee conceptueel onafhankelijke delen: een grondtransactie 

kan bijvoorbeeld wél marktconform maar níet rechtmatig zijn (en vice versa). Dit geeft de ruimte voor 

specifieke aanbevelingen, gericht op het toekomstig handelen van de gemeente. 

► Dit onderzoek richt zich specifiek op het naleven van bestaande kaders zoals wet- en regelgeving en beleid door 

de gemeente bij grondtransacties. Het doel is dus niet in de eerste plaats om te oordelen over de kwaliteit van 

de kaders; het is geen beschouwing van effectiviteit of efficiëntie van de kaders. Waar wij wel een uitspraak 

doen over de kwaliteit van de kaders is dit een bijkomende bevinding uit het onderzoek. 

02.03 Organisatie 

Het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp zijn gezamenlijk 

opdrachtgever voor het onderzoek. Voor het onderzoek is een begeleidingscommissie ingesteld met een 

vertegenwoordiging uit raad en college. Deze commissie wordt ambtelijk begeleid door een medewerker van de 

griffie en de concerncontroller. 
 
De begeleidingscommissie bestaat uit de volgende personen: 

► de heer P.C. Hennevanger 

► de heer R.D. van Oevelen 

► mevrouw M.M. Bijl-Steentjes 

► mevrouw M. van Bijnen 

► de heer R. van der Welle 

► de heer H van Zielst 

► de heer J.A. van Staalduine 

► de heer P.M. Melzer 

 

Het onderzoek is uitgevoerd door Brink in samenwerking met AEF. Brink heeft zich daarbij met name gericht op de 

(financiële) analyse van de gedane grondtransacties en AEF heeft met name de gemeentelijke processen binnen  

Pijnacker-Nootdorp in kaart gebracht.  
 
De organisaties zijn als volgt te omschrijven: 

► Brink is een adviesbureau dat onder meer is gespecialiseerd in vastgoed- en gebiedsontwikkelingsprojecten. 

Brink voert dagelijks financiële analyses uit, zoals grond- en opstalexploitaties. 

► AEF is een adviesbureau, gespecialiseerd in maatschappelijke vraagstukken. Projecten van AEF kenmerken zich 

door veranderopgaven in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving, vaak met grote maatschappelijke 

impact. 

02.04 Te onderzoeken transacties 

De gemeente heeft een dertiental casussen aangedragen, waarin het handelen van gemeente Pijnacker-Nootdorp 

bij het sluiten van diverse grondtransacties dient te worden onderzocht. De transacties hebben plaatsgevonden in 

de periode 2007 - 2015. 

 

Tabel 2 geeft een overzicht van de te beoordelen casussen. 
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Case  Omschrijving Locatie Jaar 

transactie 

1. Mercato 76 vrije sector appartementen, 72 sociale 

huurappartementen, 2.200 m2 bvo commerciële  

ruimten en 310 half verdiepte parkeerplaatsen. 

Markt en 

Omloop te 

Nootdorp 

2007 

2. Startbaan 3 t/m 32 * Appartementencomplex met 30 vrije sector 

huurwoningen en een ondergrondse 

parkeergarage met 30 autostallingsplaatsen. 

Ypenburg, 

Nootdorp 

2007 

3. Hartenhof  101 grondgebonden vrije sector koopwoningen, 

51 woningen “De Erven/veld 1” en 50 woningen 

“De Erven/veld 2. 

Keijzershof, 

Pijnacker 

2007 

4. Startbaan 34 t/m 53 * Appartementencomplex met 20 vrije sector 

huurwoningen en een ondergrondse 

parkeergarage met 20 autostallingsplaatsen. 

Ypenburg, 

Nootdorp 

2008 

5. Vrijenban 48 t/m 84 19 grondgebonden sociale huurwoningen. Delfgauw 2008 

6. Vrijenban en 

Delftsestraatweg 

32 vrije sector koopwoningen. Delfgauw 2009 

7. Bouwplan Ypenburg * In verband met de opheffing van het 

Samenwerkingsverband is besloten tot levering 

van dit bouwterrein over te gaan. 

Ypenburg, 

Nootdorp  

2009 

8. Keijzersveste 28 beneden/bovenwoningen, 35 appartementen,  

38 grondgebonden vrije sector koopwoningen en 

3.920 m2 bvo commerciële ruimte ten behoeve 

van winkelcentrum. 

Keijzershof, 

Pijnacker 

2011 

9. De Laantjes fase 1** 41 grondgebonden vrije sector koopwoningen. Keijzershof, 

Pijnacker 

2011 

10. De Laantjes fase 2** 55 grondgebonden vrije sector koopwoningen. Keijzershof, 

Pijnacker 

2011 

11. P&R terrein 26 vrije sector koopwoningen en 30 

appartementen. 

Pijnacker 2015 

12. Boszoom fase 2D 14 grondgebonden vrije sector koopwoningen.  Keijzershof, 

Pijnacker 

2016 

13. Ackerswoude 320 grondgebonden vrije sector koopwoningen. Pijnacker 2017 

Tabel 2: overzicht casussen grondtransacties 

 

* Casussen 2, 4 en 7 vallen onder de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Ypenburg; een samenwerkingsverband met 

gemeenten Rijswijk en Den Haag. Vanuit gemeente Pijnacker-Nootdorp was geen rechtstreekse invloed op de wijze 

en hoogte van grondtransacties vanuit deze Gemeenschappelijke Regeling. Daarbij kwam nog dat het niet mogelijk 

(of in elk geval erg lastig) is, om de benodigde documenten van de gemeenschappelijke regeling (concreet archief 

gemeente Den Haag) tijdig te verkrijgen. Wij hebben daarom de transacties die samenhangen met de 

Gemeenschappelijke Regeling in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten, met instemming van de 

begeleidingscommissie. 

 

** Casussen 9 en 10 worden in onderliggend rapport verder als één casus behandeld. Dit betreft één 

koopovereenkomst met eenzelfde partij. 
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Dubbelklik hier om een afbeelding in te voegen. 

Deel 2: Relevante 

(beleids)kaders en 

beoordelingskader 
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03 ALGEMEEN GELDENDE PRINCIPES 

IN DE GEBIEDSONTWIKKELING 

Gemeente Pijnacker-Nootdorp is een middelgrote gemeente met ruim 50.000 inwoners. Afgelopen decennia is de 

gemeente met circa 18.000 inwoners gegroeid. Deze groei is gefaciliteerd door de realisatie van nieuwe woningen 

binnen de gemeente; zij heeft hiervoor bouwgronden uitgegeven. De gemeente heeft hiermee de afgelopen jaren 

veelal een actief grondbeleid gevoerd.  

 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van algemene principes in de gebiedsontwikkeling en de relevante 

factoren die bepalend zijn voor de grondprijsbepaling binnen gemeenten. Dit theoretisch kader vormt een 

belangrijk ingrediënt voor het beoordelingskader marktconformiteit in hoofdstuk 05.  

03.01 Proces van grondaankoop tot vastgoedexploitatie 

In het proces van gebiedsontwikkeling zijn drie hoofdfasen te onderscheiden (Giezen et al, 2012): 

1 grondexploitatie; 

2 vastgoedontwikkeling; 

3 vastgoedexploitatie/beheer. 

 

De grondexploitatiefase bestaat uit verwerven van de gronden, het tijdelijk beheren en bouwrijp maken,  

en vervolgens het weer uitgeven van de bouwrijpe grond aan projectontwikkelaars die het vastgoed gaan 

ontwikkelen. Het daadwerkelijk ontwikkelen en bouwen van het vastgoed betreft de vastgoedontwikkelingsfase.  

Als het vastgoed gereed is, wordt dit veelal verkocht aan particulieren, beleggers of woningbouwcorporaties die het 

vastgoed in beheer nemen. Deze laatste fase wordt de vastgoedexploitatie of beheerfase genoemd.  

 

Tijdens het proces van grondexploitatie is een aantal aspecten te onderscheiden die bepalend zijn voor de waarde 

van de grond. Zo is er een groot verschil in waarde tussen grond voor agrarische doeleinden en grond voor 

vastgoedbestemmingen zoals woningen en kantoren. Indien er een mogelijkheid is dat de bestemming van een 

gebied verandert naar een functie met een hogere economische waarde, geeft dat aanleiding tot strategische 

grondaankoop oftewel het innemen van grondposities. Tevens heeft het al dan niet bouwrijp zijn van de gronden 

een effect op de waarde van de grond. Bouwrijpe grond is reeds geschikt gemaakt voor vastgoedontwikkeling door 

bijvoorbeeld bodemsanering en andere grondwerken. (VNG, 2013) 

 

Het moment van de grondtransactie in het proces van gebiedsontwikkeling is dus bepalend voor de waarde van de 

grond. Onderstaande figuur geeft een schematische weergave van het proces op hoofdlijnen. 

 

 

Figuur 2 : proces gebiedsontwikkeling: van grondverwerving tot vastgoedexploitatie   
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03.02 Grondprijsbepaling 

Om te bepalen of gedane transacties marktconform zijn, is het belangrijk te onderzoeken of de grondprijsbepaling 

voorafgaand aan de transactie een reële waarde betrof.  

 

Belangrijke aspecten die bepalend zijn voor de waarde van de grond zijn (PBL, 2011): 

► locatie; 

► bodemgesteldheid; 

► bestemming van de grond; 

► dichtheid (programmatische invulling); 

► locatieomvang; 

► aantal grondeigenaren. 

 

Er bestaan verschillende rekenmethoden om de uitgifteprijs van een stuk grond te bepalen, zoals: 

► vaste grondprijs: een vast bedrag per vierkante meter grond; 

► boekwaarde: het historisch aankoopbedrag plus de kosten na aankoop minus de gedane afschrijvingen; 

► grondquote: een percentage van de V.O.N.-prijs; 

► residueel: de opbrengsten van het vastgoed minus de totale investeringskosten. 

 

Bij grondtransacties door gemeenten wordt veelal gebruik gemaakt van de grondquote of residuele 

grondwaardeberekening. Beide methoden worden hieronder nader toegelicht.  

 

Grondquote 

De grondquote is een eenvoudige manier om de waarde van de grond te berekenen op basis van een vastgesteld 

percentage. De grondquote kan worden gedefinieerd als: “Het aandeel van de grondwaarde van de kavel als 

onderdeel van de vrij op naam prijs (V.O.N.-prijs) van een woning, exclusief btw.” (Gebiedseconomie.nl, 2017). 

Onderstaande tabel toont een fictief voorbeeld. 

 

Tabel 3: voorbeeld grondquote berekening 

 

In deze methode wordt geen rekening gehouden met de gemaakte bouwkosten wat ertoe kan leiden dat het 

toevoegen van kwaliteit aan een woning wordt geremd. Daarnaast is de grondquote minder geschikt voor het 

berekenen van de waarde bij andere functies dan wonen. (Ecorys, 2006) 

 

Residuele grondwaardeberekening 

Een veel gebruikt mechanisme voor grondprijsbepaling is de residuele grondwaardebepaling. Dit mechanisme gaat 

uit van het idee dat de activiteiten die op de grond worden ontplooid, bepalend zijn voor de waarde van de grond. 

(Giezen et al, 2012) 

 

Voorbeeld grondquote berekening 

Type woning Vrij op naam prijs (inclusief 

btw) 

Grondquote Grondprijs (inclusief btw) 

Rijwoning € 200.000,- 25% € 50.000,- 

Twee-onder-één-kapwoning € 300.000,- 30% € 90.000,- 

Vrijstaande woning € 400.000,- 35% € 140.000,- 



14 november 2017 
Referentie 000128.007.01/17001246-4/ST/ISO:EvdL/IJ 

Onderzoek gemeentelijke grondtransacties 
Periode 2007 - 2017 

17 

De residuele (grond)waarde wordt bepaald door het verschil tussen de verwachte opbrengsten van een te 

realiseren functie en de verwachte kosten van die realisatie (Buitelaar et al. 2008). Om tot een positieve exploitatie 

te komen, kan voor de grond niet meer worden geboden dan de residuele grondwaarde.  

 

Onderstaande afbeelding toont de essentie van de residuele grondwaardebepaling. 

 

 

Figuur 3 : residuele grondwaardebepaling 

 

Een eindgebruiker, een derde bijvoorbeeld een particulier of belegger, neemt gerealiseerd vastgoed af in de 

beheersfase. Dit vastgoed is gerealiseerd door een ontwikkelaar. De vastgoedopbrengsten (kostenpost voor 

eindgebruiker of derde) minus de vastgoedkosten leveren het saldo in de vastgoedontwikkelingsfase op. Dit saldo 

vormt het bedrag dat maximaal kan worden besteed aan bouwrijpe grond en is daarmee dus gelijk aan de waarde 

van grond in bouwrijpe staat. Dit saldo vormt tevens de (maximale) opbrengsten van de grondexploitatiefase. 

Wanneer die grondopbrengsten worden verminderd met de grondproductiekosten, dan ontstaat het saldo op de 

grondexploitatie, hetgeen gelijk is aan de waarde van ruwe bouwgrond. (PBL, 2011) 
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Figuur 4 : verschillende fasen in gebiedsontwikkeling 

 

De residuele grondwaardeberekening geeft een meer nauwkeurige bepaling van de grondwaarde dan de 

grondquotemethodiek, rekening houdend met de te verwachten opbrengsten. De methode is echter relatief 

complex, zeker als rekening wordt gehouden met veranderende indexen. (Ecorys, 2006) 

03.03 Gemeentelijk grondbeleid en samenwerkingsvormen 

Gemeentelijk grondbeleid is een middel om ruimtelijke doelstellingen (zoals volkshuisvesting, het stimuleren van de 

lokale economie en natuur en groen) te verwezenlijken. Door het voeren van grondbeleid kunnen gemeenten 

invloed uitoefenen op het realiseren van deze beleidsdoelstellingen. Grondbeleid kan dus worden gezien als een 

uitvoeringsinstrument van de ruimtelijke ordening. Het grondbeleid is in de meeste Nederlandse gemeenten 

verankerd in een gemeentelijke nota. 

 

Gemeentelijk grondbeleid kan op hoofdlijnen worden onderscheiden in drie vormen (VNG, 2013): 

► actief grondbeleid; 

► publiek-privaat samenwerkingsmodel (PPS); 

► faciliterend grondbeleid. 

 

Bij actief grondbeleid verwerft een gemeente de te ontwikkelen gronden zelf. De gemeente zorgt er vervolgens zelf 

voor dat de grond geschikt wordt gemaakt om op te bouwen.  Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, wordt de 

grond in bouwrijpe staat verkocht aan één of meerdere andere partijen (zoals een projectontwikkelaar), die zorgen 

voor de ontwikkeling en bouw van het vastgoed. Bij actief grondbeleid komt het verschil tussen de prijs van 

aankoop en uitgifte van gronden toe aan de gemeente.    
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Met dit verschil bekostigt de gemeente haar ontwikkelingskosten om tot bouwrijpe gronden te komen en kan zij 

eventuele winsten via het grondbedrijf aanwenden om niet-rendabele ontwikkelingen (bijvoorbeeld scholen en 

sportvoorzieningen) te bekostigen.  

 

Bij een faciliterend vormgegeven grondbeleid wordt de gemeente gedurende het proces van planvorming en 

uitvoering geen eigenaar van de gronden, maar laat zij de grondverwerving en gronduitgifte over aan andere 

partijen zoals particulieren of een projectontwikkelaar. De invloed van de gemeente op de toekomstige 

bestemming en de inrichting van de grond loopt dan ook niet via het grondeigendom, maar via het 

bestemmingsplan, de exploitatieovereenkomst en/of een exploitatieplan. Dat is sinds 1 juli 2008 geregeld in de 

regeling voor grondexploitatie, in de Wet ruimtelijke ordening. Bij faciliterend grondbeleid verhaalt de gemeente 

haar interne kosten uit de exploitatiebijdrage van de grondeigenaar die tot ontwikkeling van zijn gronden. Deze kan 

vrijwillig worden overeengekomen middels een private overeenkomst, maar deze kan ook dwingend worden 

opgelegd als betalingsvoorschrift bij de omgevingsvergunning.  

 

Naast een actief grondbeleid (waarbij de regie en risico’s vooral bij de gemeente liggen) en een faciliterend 

grondbeleid (waarbij de regie en risico’s vooral bij de ontwikkelaar liggen) kan ook worden gekozen voor een 

publiek-privaat samenwerkingsmodel waarbij risico’s worden gedeeld. Bekende vormen van een PPS zijn:  

een bouwclaimmodel, concessiemodel of joint venture (ook wel Gemeenschappelijk Exploitatie Maatschappij 

(GEM). 

 

Onderstaande afbeelding geeft een schematische weergave weer van de verdeling van regie en risico’s in de drie 

genoemde vormen van grondbeleid. 

 

Figuur 5 : verdeling van regie en risico's bij verschillende vormen van grondbeleid 

03.04 Aanbesteden en staatssteun 

De uitgifte van gronden door overheden aan een ontwikkelaar of andere partij kan globaal op drie manieren 

plaatsvinden: 

► enkelvoudig onderhands; 

► meervoudig onderhands; 

► openbare aanbesteding. 

 

Overheden zijn in beginsel niet aanbestedingsplichtig voor het uitgeven van gronden, tenzij er sprake is van een 

overheidsopdracht. Er is onder andere sprake van een overheidsopdracht indien er cumulatief aan drie 

voorwaarden wordt voldaan (Ministerie van BZK et al., 2011): 

1 er is een rechtstreeks economisch belang van de overheid mee gemoeid; 

2 er is sprake van een bezwarende titel, waarbij een op geld waardeerbare tegenprestatie wordt geleverd door 

de aanbestedende dienst aan de opdrachtnemer; 

3 er worden eisen gesteld die verder gaan dan de mogelijkheden van het publiekrechtelijke kader. 

Marktpartij 

Gemeente 

Verdeling regie en risico’s 

Actief 

grondbeleid 

Publiek-private 

samenwerking 

Faciliterend 

grondbeleid 
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Ter voorkoming van een rechtstreeks economisch belang van de overheid is van wezenlijk belang dat door de 

marktpartij een marktconforme grondprijs wordt betaald en dat de ontwikkeling van het vastgoed werkelijk voor 

rekening en risico van de marktpartij plaatsvindt. (Ministerie van BZK et al., 2011). Daarnaast geldt een 

drempelwaarde voor de aanbestedingsplicht van € 5.225.000,-. Dat wil zeggen dat de totale waarde van de 

ontwikkeling (dus het eindresultaat) minimaal deze waarde moet hebben (Europa Decentraal, 2017). 

 

Op moment dat de gemeente gronden verkoopt dient dit te gebeuren tegen marktconforme waarden. Relevant in 

het kader van deze grondwaardering is de mededeling van de Europese Commissie ter voorkoming van 

(ongeoorloofde) staatssteun. Overheden, waaronder gemeenten, zijn namelijk bij de aan- en verkoop van 

onroerend goed gebonden aan het doen van marktconforme transacties. In dit specifieke geval is sprake van een 

marktconforme transactie, als de prijs waarvoor de gemeente de gronden aankoopt hoger is dan of gelijk is aan de 

marktwaarde die door een onafhankelijke deskundige wordt bepaald. Ten aanzien van grondtransacties en 

staatssteun: “De vuistregel die kan worden gehanteerd om te voorkomen dat er sprake is van ongeoorloofde 

staatssteun is dat de overeengekomen (grond)prijs moet corresponderen met de marktwaarde van de grond,  

die voorafgaand aan de transactie moet zijn bepaald.” (Europa Decentraal, 2017). In 1997 is hier al eerder een 

uitspraak over gedaan door de Europese Commissie in de Mededeling staatssteunelementen bij verkoop van 

gronden en gebouwen door openbare instanties (1997).   
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04 OVERZICHT VAN GEMEENTELIJKE 

KADERS  

Dit hoofdstuk geeft een feitelijke weergave van de gemeentelijke kaders omtrent grondverkopen. Hierbij gaan we in 

op het beleid gericht op de berekening van grondprijzen en de bestuurlijke en ambtelijke procedures en 

rolverdeling. Het geschetste kader vormt de basis voor het beoordelingskader rechtmatigheid in hoofdstuk 05.  

 

Om de rolverdeling beschreven in het beleid en in dit hoofdstuk te plaatsen is het zinvol om de structuur van de 

gemeentelijke organisatie te schetsen: 

► Het directieteam (DT) van de gemeente wordt gevormd door de gemeentesecretaris/algemeen directeur en 

een tweede directeur met als vaste adviseurs de Concerncontroller en het afdelingshoofd Bedrijfsvoering.  

► Onder de directie vallen uiteenlopende afdelingen, waaronder de afdeling Ontwikkeling, die wordt geleid door 

een afdelingshoofd. 

► Binnen de afdeling Ontwikkeling is sprake van een onderscheid naar verschillende taakvelden, waaronder 

Grondzaken.  

04.01 Relevante beleidsstukken 

De (besluitvormings)procedure en gemeentelijke kaders omtrent grondverkopen zijn vastgelegd in het gemeentelijk 

beleid. De belangrijkste documenten waarin deze kaders zijn vastgelegd, zijn: 

► Nota Grondbeleid; 

► Nota Grondprijzen; 

► Regeling Budgethouderschap en verplichtingen; 

► Mandaatbesluit; 

► Handvest actieve informatieplicht; 

► Algemene verkoopvoorwaarden onroerende zaken Pijnacker-Nootdorp. 

 

Onderstaand gaan we op de kaders die uit deze documenten voortvloeien, nader in. 

04.02 Grondprijzen en grondprijsberekening 

De Nota Grondbeleid legt de hoofdlijnen van het gemeentelijk grondbeleid vast. In de onderzoeksperiode waren er 

twee vigerende Nota’s Grondbeleid. Van 2009-2014 was de Nota Grondbeleid 2009-2013 vigerend. Deze werd 

begin 2015 vervangen door de Nota Grondbeleid 2015-2019. De voor dit onderzoek relevante kaders gericht op het 

bepalen van grondprijzen en verkoopprocedures zijn in de overgang tussen deze nota’s niet veranderd.  
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Met betrekking tot de grondprijzen bij verkoop van gronden regelt de Nota Grondprijzen dat de gemeente de 

kosten die zij heeft gemaakt voor de grondexploitatie (bijvoorbeeld voor het maken van een bestemmingsplan) 

moet verhalen op de ontwikkelaar. Dit is conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro) art. 6.4.1 Indien de gemeente 

zelf eigenaar is van de ontwikkellocatie, verwerkt de gemeente deze kosten in de uitgifteprijs van de grond. 

Kostenverhaal vindt dan plaats bij de verkoop en is daarmee verzekerd. Als de ontwikkellocatie eigendom is van een 

derde partij dan kunnen de kosten op verhaald worden middels een anterieure overeenkomst of middels een 

exploitatieplan. 

 

De Nota Grondprijzen bepaalt de rekenmethodieken en bandbreedtes voor grondprijzen. Deze zijn afhankelijk van 

de bestemming van de grond.  

De Nota Grondprijzen maakt onderscheid tussen vijf rekenmethodieken: 

► residuele methode; 

► grondquotemethode; 

► comparatieve methode; 

► kostprijsmethode; 

► DCF-methode. 

 

Daarnaast onderscheidt de Nota Grondprijzen verschillende grondbestemmingen: 

► woningen, waaronder: sociale huurwoning, kleine woning en onzelfstandige wooneenheid, koopwoningen, 

huurwoningen in de marktsector, kavels voor particuliere opdrachtgevers, en woonschepen en woonwagens; 

► bedrijven; 

► kantoren; 

► detailhandel, horeca, hotel en overige commerciële bezigheid; 

► maatschappelijke voorzieningen; 

► snippergroen en andere kleine percelen grond; 

► parkeervoorzieningen; 

► zendmasten. 

 

Per grondbestemming geeft de Nota Grondprijzen aan welke rekenmethodiek(en) gebruikt dient/dienen te worden. 

Op basis hiervan wordt per grondbestemming een bandbreedte gegeven voor de grondprijzen (per rekeneenheid) 

die de gemeente zou moeten hanteren. Deze bandbreedtes bieden de gemeente een handvat bij de prijsbepaling 

van te verkopen gronden. Om aan te sluiten op de marktcondities wordt de Nota Grondprijzen tweejaarlijks herijkt, 

waarbij de bandbreedtes opnieuw worden vastgesteld gegeven de economische omstandigheden en 

ontwikkelingen in de markt. Anders dan aanpassing van deze bandbreedtes zijnde geïdentificeerde 

rekenmethodieken en grondbestemmingen in de verschillende Nota’s Grondprijzen dezelfde.  

 

Gemeente Pijnacker-Nootdorp werkt sinds 2008 met een Nota Grondprijzen. In de onderzoeksperiode zijn er vijf 

Nota’s vigerend geweest: 2008-2009; 2010-2011; 2012-2013; 2014-2015; en 2016-2017.  

 

Ten aanzien van de rekenmethodieken voor vrije sector woningbouw geldt dat in de eerste drie vigerende Nota’s 

Grondprijzen de grondquotemethodiek werd gehanteerd. In versie 2016-2017 betreft dit de residuele grondwaarde 

methodiek. 

                                                                    
1 De gemeente hoeft haar kosten niet te verhalen indien het verhaal van kosten anderszins verzekerd is; het totaal aan exploitatiebijdragen dat 

kan worden verhaald minder bedraagt dan € 10.000,-; of de verhaalbare kosten uitsluitend de aansluiting van een bouwperceel op de openbare 

ruimte of op nutsvoorzieningen betreffen (Nota Grondbeleid 2015-2019). 
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04.03 Uitgifte en selectie van marktpartijen 

De Nota Grondbeleid stelt kaders aan de wijze waarop de gemeente partijen selecteert voor het verkopen van 

gronden. In de Nota’s Grondbeleid van 2009 en 2015 wordt als uitgangspunt genoemd dat er zoveel mogelijk 

marktwerking wordt bewerkstelligd/marktpartijen zoveel mogelijk in concurrentie worden geselecteerd. 

 

De Nota Grondbeleid 2009 maakt onderscheid tussen de uitgifte van bouwgrond ten behoeve van particulier 

opdrachtgeverschap en de uitgifte van bouwgrond ten behoeve van projectmatige woningbouw. De casussen in dit 

onderzoek vallen binnen de tweede categorie. In het geval de gemeente grond zelf in bezit heeft (samenwerkingen 

op basis van bouwclaims is dan uitgesloten) en deze ter beschikking stelt, dan dient de gemeente volgens de Nota 

Grondbeleid 2009:  

► een programma van eisen op te stellen als toetsingskader voor toekomstige ontwikkelingen; 

► op basis van dit programma te kijken welke ontwikkelaars het beste in staat zijn het project te realiseren; 

► deze ontwikkelaars uit te nodigen om hun visie op het project te geven en een aanbieding op de grond te doen. 

De gemeente beoordeelt deze visies en aanbiedingen om tot een voorlopige keuze voor ontwikkelaar te 

komen.  

 

De Nota Grondbeleid 2015 scherpt de regels voor de selectie van partijen gedeeltelijk aan. In de gewijzigde nota 

staat dat als één of meer marktpartijen al een grondpositie hebben ingenomen, de gemeente eerst met die partijen 

in onderhandeling dient te gaan over het ontwikkelen van de grond. Indien marktpartijen géén grondpositie hebben 

of de gemeente niet tot overeenstemming komt over de voorwaarden voor ontwikkeling, dan worden andere 

marktpartijen uitgenodigd om een aanbieding te doen. Dit kan, afhankelijk van omstandigheden, middels een enkel- 

of meervoudig onderhandse, openbare of Europese procedure 

 

Wet- en regelgeving in het kader van staatssteun en aanbestedingen verplicht de gemeente om zich altijd 

transparant en non-discriminatoir te handelen en verkopen dienen marktconform te zijn. Concreet moet de 

gemeente bij een enkelvoudig onderhandse verkoop vooraf een taxatie laten opstellen of een andere 

waarderingsmethode toepassen waarmee de marktconformiteit kan worden getoetst door middel van algemeen 

aanvaardbare methoden op basis van objectieve en verifieerbare gegevens. De transactie dient op of boven het 

vooraf bepaalde bedrag plaats te vinden. De andere optie is dat de gemeente een biedprocedure organiseert, 

waaruit de marktconformiteit blijkt2.  

04.04 Procedures en rolverdeling omtrent grondverkopen 

Het afdelingshoofd van de afdeling Ontwikkeling heeft de bevoegdheid tot het aangaan van 

grondreserveringsovereenkomsten en aan- en verkoopovereenkomsten van grond in gebieden waarvoor een 

exploitatieopzet door de raad is vastgesteld. Hij is hiertoe gemandateerd door het college. Dit wordt geregeld in het 

Mandaatbesluit. Een voorwaarde (genoemd in het Mandaatbesluit) is dat de af te sluiten overeenkomst binnen de 

financiële kaders van de exploitatieopzet valt. Het Mandaatbesluit is in de onderzoeksperiode meerdere keren 

gewijzigd. Aanvullend zijn in 2007, 2009, 2011, en 2016 nieuwe mandaatbesluiten opgesteld. De regeling van de 

bevoegdheid van het afdelingshoofd Ontwikkeling in grondverkopen is in deze mandaatbesluiten echter niet 

gewijzigd. 

  

De Regeling budgethouderschap en verplichtingen regelt de bevoegdheden van budgethouders. Hierin staat dat 

afdelingshoofden door de gemeentesecretaris worden aangewezen als budgethouders en dat deze in daartoe 

aanleiding gevende gevallen het budgethouderschap kunnen door mandateren aan projectmanagers, 

projectleiders, teamleiders, senioren en (beleids-) adviseurs.    

                                                                    
2 Zie bijvoorbeeld publicatie ‘Handreiking Grondtransacties en staatssteun’ van het Ministerie van VROM van mei 2005 
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De budgethouder is verantwoordelijk voor het beheer van een budget en de daaraan verbonden taakrealisatie. Met 

betrekking tot grondexploitaties kan een budgethouder budgetten openen binnen een door de gemeenteraad 

vastgestelde grondexploitatie. Ook kan een budgethouder schuiven tussen budgetten binnen een verstrekt krediet 

ten behoeve van een grondexploitatie.3 Onder ‘budget’ wordt verstaan: 

► Geldmiddelen, behorend bij een uitvoerende activiteit (met betrekking tot interne of externe producten of 

afdelingskostenplaats; 

► afgezonderde geldmiddelen binnen een investeringskrediet; 

► afgezonderde geldmiddelen binnen een grondexploitatie; 

► afgezonderde geldmiddelen binnen een voorziening.  

 

Naast bovenstaande stelt het gemeentelijk beleid beperkte aanvullende formele kaders aan de ambtelijke 

procedure omtrent grondverkopen. In het kader van de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) heeft de gemeente 

een Procesbeschrijving Grondexploitaties 2017 opgesteld. Dit beschrijft de stappen die het grondexploitatieproces 

dient te volgen en de rollen in dit proces. Op basis van deze procesbeschrijving zijn controlepunten opgesteld, 

waarmee grondexploitaties beoordeeld kunnen worden in het kader van de VIC. De procesbeschrijving is een 

instrument voor de VIC, en heeft niet de status van gemeentelijk beleid. Deze geeft daarom geen formeel kader 

voor grondverkopen.4  

 

Uit gesprekken blijkt dat het proces van grondverkopen grotendeels wordt uitgevoerd door het projectteam dat aan 

de betreffende grondexploitatie werkt. Dit projectteam bestaat in principe uit een projectleider, een medewerker 

grondzaken en een planeconoom. Er is geen procedure voor het betrekken van de controller van afdeling Ontwikkeling 

bij het vaststellen van de grondprijzen. Achteraf toetst de controller wel of de cijfers op een juiste wijze in de administratie 

is verwerkt. Over de te hanteren grondprijzen vindt ook vooraf overleg met de vakwethouder plaats. 

 

De Algemene verkoopvoorwaarden onroerende zaken beschrijft de rechten en plichten van zowel de gemeente als 

de koper van onroerende zaken en de voorwaarden omtrent contractering en (juridische) levering. Ook worden 

sanctieregels gesteld bij het niet voldoen aan deze verplichtingen. Van 2007 tot 2013 waren de Algemene 

verkoopvoorwaarden 2007 vigerend, deze werden vervangen door de Algemene verkoopvoorwaarden 2013.  

04.05 Rolverdeling college en raad 

De Nota Grondbeleid geeft de rollen en bevoegdheden van de raad en het college weer omtrent grondexploitaties. 

De raad is kaderstellend en controlerend. Het college is uitvoerend en legt verantwoording af.  

 

De raad heeft de verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor: 

► vaststellen van Nota Grondbeleid; 

► vaststellen van Algemene Verkoopvoorwaarde onroerend goed; 

► vaststellen van Nota Grondprijzen; 

► vaststellen van bestemmingsplannen en exploitatieplannen; 

► kaders stellen aan samenwerkingen; 

► vaststellen van grondexploitatie; 

► controleren van grondexploitaties, onder andere op basis van de jaarrekening, actualisaties grondexploitaties 

en programmarapportages.  

   

                                                                    
3 Regeling budgethouderschap en verplichtingen, art. 1.8 (2008) 
4 Omdat de procesbeschrijving pas na de onderzoekperiode is opgesteld, wordt deze in dit onderzoek niet gebruikt als basis om de casussen te 
beoordelen. 
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Voor grondverkopen betekent dit dat het college de verantwoordelijkheid en bevoegdheid heeft voor:  

► vaststellen van grondprijzen; 

► afsluiten van uitgiftecontracten; 

► afsluiten van exploitatie- en anterieure overeenkomsten (kostenverhaal); 

► opstellen van (tussentijdse) rapportages, programmarapportages. 

 

Het college informeert de raad jaarlijks in de paragraaf grondbeleid bij de begroting en de jaarrekening en middels 

halfjaarlijkse rapportages over het gevoerde grondbeleid. Hiertoe stelt de afdeling Ontwikkeling twee keer per jaar 

een actualisatie van de grondexploitaties op, met daarin het verwachte resultaat en de risico’s van de 

grondexploitaties. Daarnaast ontvangt de raad een voortgangsrapportage projecten, waarin over de planning en de 

bereikte doelen wordt gerapporteerd. Tot slot dient het college de raad actief en vooraf te informeren over 

“majeure wijzigingen in grondexploitatie, deelnemingen of samenwerkingsverbanden”.5 

 

De rolverdeling tussen raad en college wijzigt niet tussen de Nota’s Grondbeleid 2009-2013 en  

2015-2019.  

 

Het Handvest actieve informatieplicht beschrijft de informatieplicht van het college aan de raad. Hierin staat dat de 

raad actief moet worden geïnformeerd wanneer een onderwerp onder andere omvangrijk, complex en/of risicovol 

is. Er is geen aparte informatieplicht vermeld op gebied van grondverkopen. 

 

In 2009 heeft de Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente Pijnacker-Nootdorp haar rapport Grip op grote 

bouwprojecten gepubliceerd. Dat rapport is kritisch over de gelegenheid die de raad krijgt om haar sturende en 

controlerende rol te vervullen. De kritiek richt zich onder meer op de informatievoorziening aan de raad. De RKC 

deed in 2009 aanbevelingen over de versterking van de sturende rol van de raad in bouwprojecten en ten aanzien 

van de ambtelijke voorbereiding van besluitvorming door het college. In 2014 publiceerde de RKC een opvolging in 

de vorm van het Vervolgonderzoek Grip op grote bouwprojecten. Hierin wordt geconstateerd dat de 

informatievoorziening aan de raad is verbeterd en dat de raad haar sturende rol beter kan vervullen.  

Het casusonderzoek dat onderdeel is van het voorliggende onderzoek, kijkt onder andere naar de rol van de raad in 

de betreffende grondverkopen, in acht nemende de verbeteringen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd.    

                                                                    
5 Nota Grondbeleid 2015-2019, p. 5 
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04.06 Klokkenluidersregeling 

Het gemeentelijk beleid omtrent de omgang met klokkenluiders wordt geregeld in de Klokkenluidersregeling.  

Deze is laatstelijk vastgesteld in 2004. De Klokkenluidersregeling stelt de volgende criteria aan een melding: “een op 

redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de gemeentelijke organisatie waar de ambtenaar 

werkzaam is omtrent: 

► een strafbaar feit; 

► een schending van regelgeving of beleidsregels; 

► het misleiden van justitie; 

► een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu; 

► het bewust achterhouden van informatie over deze feiten.”6 

 

De Klokkenluidersregeling beschrijft een interne procedure en een externe procedure voor de omgang met een 

melding. Bij een interne procedure dient een melding gedaan te worden bij de direct leidinggevende van de 

ambtenaar of diens leidinggevende, of de vertrouwenspersoon die daarvoor door de gemeente is aangewezen. 

Deze persoon dient het college op de hoogte te brengen. Het college dient vervolgens een onderzoek in te stellen 

naar de inhoud van de melding.  

 

De ambtenaar moet vervolgens door het college op de hoogte gesteld worden van het standpunt van het college 

inzake de melding. Bij een externe procedure kan een vermoeden van een misstand gemeld worden aan een 

meldpunt dat daarvoor is gevormd door het college. De melder kan zich tot het meldpunt wenden indien de melder 

het niet eens is met het standpunt van het college of binnen de gestelde termijn geen standpunt heeft ontvangen. 

Ook kan de melder zich tot het meldpunt wenden wanneer er zwaarwegende belangen zijn die een interne 

procedure in de weg staan.   

                                                                    
6 Klokkenluidersregeling gemeente Pijnacker-Nootdorp (2004) 
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05 BEOORDELINGSKADERS 

Dit hoofdstuk beschrijft de beoordelingskaders die worden gehanteerd ter beoordeling van de betreffende 

casussen in hoofdstuk 06 en de omgang met de melder in hoofdstuk 07. 

05.01 Beoordelingskader ten aanzien van grondtransacties 

Het beoordelingskader voor de beoordeling van grondtransacties is onderverdeeld in de aspecten 

marktconformiteit en rechtmatigheid. 

05.01.01 Marktconformiteit 

Het onderzoek naar marktconformiteit richt zich op de gesloten contracten inzake de verkoop van bouwgrond. 

Overheden, waaronder gemeenten, zijn immers gebonden bij de aan- en verkoop van onroerend goed aan het 

doen van marktconforme transacties. Naast overeengekomen prijzen vormen de overige onderdelen van de 

contracten, onder andere afnameplicht en rentevergoeding, belangrijk onderdeel van het inhoudelijk onderzoek 

naar de marktconformiteit. 

 

Figuur 6 geeft weer hoe de beoordeling met betrekking tot marktconformiteit risico gestuurd wordt opgebouwd. 

Tabel 4 geeft een overzicht van de te hanteren checklist per casus. 

 

Figuur 6: marktconformiteit risico gestuurd   
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Marktconformiteit 

Verkoopprocedure 

 Openbare verkoopprocedure ‐ Er is sprake van een (Europese) openbare aanbesteding conform de 

Aanbestedingswet 2012; 

‐ Er zijn ten minste 3 geldige inschrijvingen verkregen; 

‐ De ingediende inschrijvingen zijn onvoorwaardelijk. 

Waardebepaling 

 Externe taxatie ‐ De waardebepaling is uitgevoerd door een onafhankelijke, erkende 

taxateur; 

‐ De taxatie is uitgevoerd vóór aanvang van de onderhandelingen; 

‐ De taxatie is uitgevoerd op grond van algemeen aanvaarde 

marktindicaties en taxatiecriteria. 

 Gedegen waarde berekening ‐ Er is sprake van een gedegen grondquote berekening; 

 De grondquote berekening is gebruikt voor een ontwikkeling 

met louter woonbestemming; 

 De berekening is correct en accuraat uitgevoerd; 

 De gehanteerde grondquote is reëel conform de Nota 

Grondprijzen.  

‐ En/of een gedegen residuele grondwaardeberekening: 

 Het te ontwikkelen programma is duidelijk en eenduidig 

beschreven; 

 De berekening is correct en accuraat uitgevoerd; 

 De gehanteerde opbrengsten en kostenniveaus zijn reëel 

 De gehanteerde indexniveaus zijn reëel. 

Transactiewaarde 

 Transactiewaarde conform 

waardebepaling 

De daadwerkelijke transactiewaarde is conform de gehanteerde 

waardebepaling.  

 Waardeverrekening of overige 

verklarende contractvoorwaarden 

‐ Er is sprake van een waarde verrekening, uitgestelde betaling, 

voorbehouden, rentevergoeding of anders zijnde 

contractvoorwaarde die een lagere transactiewaarde ten opzichte 

van de waardebepaling rechtvaardigt; 

Tabel 4: checklist marktconformiteit 

05.01.02 Rechtmatigheid 

Het onderzoek naar rechtmatigheid richt zich op de interne procesmatige gang van zaken rondom de gesloten 

contracten. De procedure met betrekking tot het onderhandelings- en interne besluitvormingsproces rond de 

verkooptransacties is hierbij essentieel. 

 

Figuur 7 geeft weer hoe de beoordeling met betrekking tot rechtmatigheid risico gestuurd wordt opgebouwd.  

Tabel 5 geeft een overzicht van de te hanteren checklist per casus. 
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Figuur 7: risico gestuurde aanpak rechtmatigheid 

 

Rechtmatigheid 
aangetoond

Rechtmatige procedure gevolgd

Raad geïnformeerd indien nodig

Afwijking van gemeentelijk beleid 
onderbouwd en aannemelijk

Verkregen accordering en mandaat

Beleid

Interne controle uitgevoerd

Rechtmatigheid niet aangetoond

JA

NEE

NEE

JA

JA

JA

JANEE

NEE

NEE

Beoordelingskader rechtmatigheid 

 

 Rechtmatige procedure gevolgd ‐ Indien geen partij een reeds bestaande grondpositie had: de 

gemeente heeft meerdere partijen uitgenodigd een aanbieding te 

doen. 

‐ Gezien de prijs en bestemming is er gekozen voor de meest 

aangewezen verkoopprocedure (enkelvoudig onderhands, 

meervoudig onderhands, openbaar). 

‐ De verkoopprocedure is gevolgd zoals vormgegeven. 

‐ Bij openbare aanbesteding: Er zijn gunningscriteria opgesteld die een 

duidelijk beeld geven van hoe de gemeente biedingen beoordeelt. 

‐ De bestemming van de grond is ingedeeld in de categorieën zoals 

vastgesteld in de Nota Grondprijzen. 

‐ Voor de waardebepaling is de rekenmethodiek gebruikt die wordt 

aangegeven bij de betreffende categorie (Nota Grondprijzen). 

‐ De bepaalde waarde valt binnen de bandbreedte zoals aangegeven in 

de Nota Grondprijzen. 

‐ Indien de gemeente haar kosten heeft moeten verhalen op de koper: 

de gemeente heeft de kosten voor de grondexploitatie in kaart 

gebracht en opgenomen in de uitgifteprijs van de grond. 
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Tabel 5: checklist rechtmatigheid 

05.02 Beoordelingskader ten aanzien van omgang met de melding 

Onderstaand beoordelingskader beschrijft de criteria voor beoordeling van het proces van gemeentelijke omgang 

met de melding. De criteria zijn gebaseerd op de Klokkenluidersregeling van de gemeente en de voorzieningen voor 

dergelijke meldingen in generieke zin. Het beoordelingskader dient als uitgangspunt voor hoofdstuk 07, waarin 

wordt beoordeeld of de gemeente het hieromtrent geformuleerde beleid correct heeft gevolgd.  

 

‐ In geval van één-op-één verkoop aan partij zonder grondpositie:  er is 

vooraf een taxatie uitgevoerd door een onafhankelijk derde of 

middels een andere waarderingsmethode een waarde bepaald en 

verkocht op of boven deze waarde. 

 Afwijking van gemeentelijk beleid ‐ Indien niet voor de meest aangewezen verkoopprocedure is gekozen: 

er is een onderbouwing hiervoor aanwezig. 

‐ Bij enkelvoudige onderhandse procedure: er is een onderbouwing 

aanwezig voor de aangeschreven partij. 

‐ Indien bepaalde waarde buiten de bandbreedte van de vigerende 

Nota Grondprijzen valt: er is een onderbouwing en berekening 

aanwezig voor de afwijking. 

‐ Indien de grondverkoop een afwijking van de grondexploitatie 

inhoudt: er is een onderbouwing/berekening aanwezig voor de 

afwijking. 

 Verkregen accordering en 

mandaat 

‐ Keuze voor verkoopprocedure is geaccordeerd door mandaathouder. 

‐ Waardebepaling is geaccordeerd door mandaathouder. 

‐ Keuze voor ontwikkelende partij (koper) is geaccordeerd door 

mandaathouder. 

‐ Verkoop is ondertekend door mandaathouder. 

 Raad is geïnformeerd indien nodig ‐ Indien er sprake is van majeure wijzigingen in grondexploitatie, 

deelnemingen of samenwerkingsverbanden: de raad is actief en 

vooraf geïnformeerd. 

‐ De raad heeft voldoende en tijdig informatie gekregen om haar 

controlerende rol te kunnen vervullen. 

Beoordelingskader omgang met melding en voorzieningen Klokkenluidersregeling 

 

 Omgang met specifieke melding 

inzake grondverkopen 

- De melder heeft de misstand gemeld bij de direct leidinggevende, 

diens leidinggevende, of de vertrouwenspersoon. 

- De leidinggevende dan wel de vertrouwenspersoon heeft het 

college direct op de hoogte gesteld van de melding. 

- Het college heeft direct een onderzoek ingesteld naar de melding. 

- Het college heeft de melder of vertrouwenspersoon een 

ontvangstbevestiging gestuurd. 

- Het college heeft de melder dan wel vertrouwenspersoon binnen 

zes weken schriftelijk op de hoogte gesteld van zijn standpunt 

omtrent het gemelde vermoeden van een misstand. Indien dit niet 
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Tabel 6: checklist omgang met melding 
 

Naast de criteria geformuleerd in dit beoordelingskader kan de gemeentelijke omgang met deze specifieke melding 

getoetst worden aan de afspraken die de gemeente zelf heeft gemaakt (al dan niet met de melder) en de normen 

van goed werkgeverschap.  

   

mogelijk was heeft het college de afhandeling voor ten hoogste 

vier weken verdaagd. 

- Indien de melder het college en/of vertrouwenspersoon heeft 

gevraagd zijn identiteit niet bekend te maken: het college en/of 

vertrouwenspersoon heeft de identiteit van de melder niet bekend 

gemaakt. 

- Eventueel: de ambtenaar heeft een melding gedaan direct bij het 

meldpunt. 

 Generieke gemeentelijke 

voorzieningen voor omgang met 

meldingen  

- De gemeente heeft een of meerdere personen aangewezen als 

meldpunt voor vermoeden van misstanden. 

- Het meldpunt heeft in de periode sinds 2007 jaarlijks een verslag 

gemaakt van het aantal en aard van meldingen, onderzoeken, en 

adviezen aan de raad. 

- De verslagen van het meldpunt zijn in de periode sinds 2007 steeds 

aan het college en de ondernemingsraad gestuurd en openbaar 

gemaakt. 
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Dubbelklik hier om een afbeelding in te voegen. 

Deel 3: Feitelijk 

onderzoek en 

bevindingen 
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06 CASUSONDERZOEK: 

GRONDTRANSACTIES 

In dit hoofdstuk wordt een tiental casussen beoordeeld op de aspecten marktconformiteit en rechtmatigheid. 

Daarbij wordt antwoord gegeven op de volgende twee onderzoeksvragen: 

► heeft de gemeente bij grondtransacties marktconforme verkoopprijzen gehanteerd? 

► is bij de totstandkoming van de transactie het gemeentelijk beleid gevolgd? 

 

Zoals toegelicht in paragraaf 02.04, worden de volgende casussen beoordeeld: 

► casus 1:  Mercato (2007); 

► casus 3:  Hartenhof  (2007); 

► casus 5:  Vrijenban 48 t/m 84 (2008); 

► casus 6:  Vrijenban en Delftsestraatweg (2009); 

► casus 8:  Keijzersveste (2011); 

► casussen 9 en 10: De Laantjes fase 1 en 2 (2011); 

► casus 11:  P&R terrein (2015); 

► casus 12  Boszoom fase 2D (2016); 

► casus 13:   Ackerswoude (2017). 

 

Daarnaast volgt hieronder een korte toelichting op de analyse die de melder heeft uitgevoerd ten aanzien van de 

grondverkopen waarover hij de melding heeft gedaan.  

 

In algemene zin geldt dat de melder de verkrijgingsprijs van de grond door de ontwikkelaar vergelijkt met de 

verkoop van de grond (of recht van appartement) aan de eindgebruikers. Hij baseert zich hierbij op de 

koopsommen die genoemd zijn in de diverse aktes van levering. De melder concludeert overigens nergens dat het 

geconstateerde verschil tussen de aankoop van de grond door de ontwikkelaar en de verkoop daarvan niet 

marktconform kan of zou zijn. Het is daarmee een zoveel mogelijk feitelijke analyse zonder waardeoordeel.  

De melder heeft zich afgevraagd hoe het kan dat de koopsommen zo kunnen verschillen. 

 

Er zijn enkele aspecten in de analyse van de melder niet meegenomen, die wel van invloed zijn op de vraag of de 

transactie marktconform is of niet. Hiermee doelen wij onder meer op: 

► In de koopsom van de aankoop van de grond door ontwikkelaar kan een verrekening zijn opgenomen. In 

sommige gevallen kan een ontwikkelaar een bepaald openbaar gebied realiseren, bijvoorbeeld wegen, groen of 

(gebouwde) parkeervoorziening, terwijl dit een verplichting is van de gemeente. Het bedrag wat met deze 

werkzaamheden gemoeid is, kan op deze wijze in de koopsom terecht komen waardoor deze lager uitkomt. Op 

basis van alleen de akte van levering is de impact op de koopsom over het algemeen niet te duiden. 

► De doorverkoop van gronden (of recht van appartement) door ontwikkelaar aan de eindgebruikers kan 

onderdeel zijn van een koop/aanneemovereenkomst. In dit type overeenkomst koopt de eindgebruiker de 

grond en geeft tegelijkertijd opdracht aan de projectontwikkelaar of aannemer voor de bouw van de opstal.  

   



14 november 2017 
Referentie 000128.007.01/17001246-4/ST/ISO:EvdL/IJ 

Onderzoek gemeentelijke grondtransacties 
Periode 2007 - 2017 

34 

Bij ondertekening van de overeenkomst wordt de grond direct geleverd en betaald, terwijl de facturen voor de 

realisatie van de opstal gedurende de bouw betaald moeten worden. Het is voor de ontwikkelaar gunstig om 

de grondprijs zo hoog mogelijk te stellen (ten faveure van de bouwkosten), omdat de grondopbrengst direct 

geïncasseerd wordt door de ontwikkelaar. Zo is er voor de ontwikkelaar een lagere financieringslast gedurende 

het ontwikkeltraject. Dit betekent echter dat de koopsom van de grond in deze constructie over het algemeen 

wat hoger is dan de werkelijke grondwaarde. 

► Tot slot kunnen politiek-bestuurlijke argumenten reden geven om tevreden te zijn met een lagere opbrengst. 

Voorbeelden zijn: bouwen in crisistijd, afronding van een gebiedsontwikkeling, sociale woningbouw of 

openbare voorzieningen. 

► Tot slot geldt dat in de analyse geen rekening is gehouden met de bijkomende kosten (zoals de kosten voor een 

architect, leges, promotie/marketing, adviseurs, aansluitkosten). Over het algemeen bedragen deze kosten 15 

tot 20% van de aanneemsom. Daarnaast wordt ook geen rekening gehouden met de kosten van de 

projectontwikkelaar zelf (loonkosten, bedrijfskosten, et cetera) en de winst en risico-opslag die horen bij het 

risicoprofiel van het betreffende project. Deze laatste kostenpost (algemene kosten, winst en risico 

ontwikkelaar) bedraagt indicatief 10% over de aanneemsom. 

 

De hierboven genoemde aspecten kunnen een substantiële impact hebben op de geconstateerde verschillen tussen 

de verkrijgingsprijs van de grond door de ontwikkelaar en de doorverkoop daarvan aan de eindgebruikers.  

Pas indien ook deze aspecten in kaart zijn gebracht, kan een oordeel gevormd worden over de marktconformiteit 

van een verkoop (in combinatie met eventuele andere contractuele voorwaarden over bijvoorbeeld de 

risicoverdeling). Dat betekent dat bij casussen waar de marktconformiteit niet kon worden aangetoond (Mercato en 

Vrijenban), in beeld wordt gebracht of en in welke mate aspecten aan de orde zijn zoals hierboven genoemd.   
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06.01 Casus 1: Mercato 

 

Algemene informatie: Mercato 

Tijdslijn 

  

 

 

 

 

 

 

 

Programma  

 Vrije sector koopwoningen (76x) 

Sociale huurappartementen (72x)  

Commerciële ruimten (2.200 m2 bvo) 

Half verdiepte parkeerplaatsen (310) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerkingsvorm 

 Grondverkoop aan ABB. 

 

 

De gemeente en ABB Ontwikkeling hebben in maart 2006 een realiseringsovereenkomst getekend ten behoeve van 

de ontwikkeling van het Mercato/Manifestatieterrein. Het betreft een ontwikkeling waarbij 148 appartementen 

worden gerealiseerd (waarvan 72 sociale huurwoningen) en circa 2.200 m2 commerciële ruimte. Daarnaast is een 

half verdiepte parkeergarage gerealiseerd met 310 parkeerplaatsen. 

 

Marktconformiteit 

Voor deze transactie geldt dat voorafgaand aan de onderhandelingen van de koopovereenkomst geen taxatie door 

een onafhankelijk derde is uitgevoerd naar de grondwaarde. De gemeente heeft voorafgaand aan de ondertekening 

van de koopovereenkomst de grondwaarde wel intern berekend. Dit blijkt uit een second opinion die in januari 

2007 na de ondertekening van de koopovereenkomst is uitgevoerd door het Haagse Ontwikkelingsbedrijf naar de 

grondwaarde van het complex. Zij concludeert dat de grond niet € 4,5 miljoen waard is (=in second opinion 

genoemde oorspronkelijke inschatting van de gemeente Nootdorp), maar € 2,0 miljoen (= de uiteindelijk 

overeengekomen koopsom). Achteraf toetsen van de koopsom van € 2,0 miljoen op marktconformiteit kan de 

indruk wekken dat er sprake is van “doelredeneren” omdat de waardebepaling overeenkomt met de koopsom.  

De opdracht voor de second opinion luidde: “de bieding van twee miljoen te toetsen op marktconformiteit en 

middels exploitatieberekeningen inzicht te verschaffen in de waarde van de parkeergarage.” 

2007-2011 
Doorverkoop programma 
aan derden 

Maart 2006 
Realiserings-overeenkomst 
tussen gemeente en ABB 

Oktober 2007 
Levering grond aan ABB 
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Als wordt ingegaan op de waardebepaling an sich van het Haags Ontwikkelbedrijf, valt op dat deze op diverse 

onderdelen niet aansluit op het overeengekomen programma. Zo wordt gerekend met 1.590 m2 bvo aan 

commercieel programma terwijl in de koopovereenkomst 2.200 m2 bvo is opgenomen. Belangrijker nog: de 

waardebepaling legt de onrendabele top van de 72 sociale huurwoningen volledig neer bij de gemeente. De 

onrendabele top is het verschil tussen de nieuwbouwkosten van een woning en het verdienvermogen daarvan op 

basis van de door de overheid gereguleerde huren en huurstijgingen. Dit resulteert soms in een situatie dat het 

verdienvermogen van de woning lager is dan de kosten voor de nieuwbouw. Dit tekort wordt de onrendabele top 

genoemd. 

 

In de second opinion waardebepaling is voor de sociale woningen een negatieve grondwaarde van € 8.500,- per 

appartement opgenomen. Dit impliceert dat de gemeente deze onrendabele top voor haar rekening zou nemen.  

De onrendabele top wordt normaal gesproken echter gedekt door de eigenaar van het vastgoed, in dit geval de 

woningbouwcorporatie. Er geldt in 2005-2006 nog geen vastgestelde Nota Grondprijsbeleid, maar in latere jaren 

worden grondprijzen gehanteerd die variëren tussen de € 17.000,- en € 21.000,-  per appartement (80-100 m2 gbo). 

Uitgangspunt van een negatieve grondwaarde sluit hier niet op aan7. Als voorzichtigheidshalve wordt uitgegaan van 

een grondprijs van € 15.000,- per appartement, bedraagt het verschil op dit onderdeel circa € 1,7 miljoen. 

Daarnaast geldt dat in de second opinion van het Haagse Ontwikkelbedrijf de gemeente eerder, in haar interne 

berekening, de grond voor de sociale woningen heeft gewaardeerd op € 25.000,- per kavel sociaal 

huurappartement. De totale grondwaarde behorend bij deze berekening bedroeg volgens de gemeente circa € 4,5 

miljoen. Het verschil op het onderdeel sociale huurappartementen bedraagt ten opzichte van de koopsom hiermee 

€ 2,5 miljoen. 

Er is bij ons geen besluit beschikbaar waaruit blijkt dat de gemeente de onrendabele top voor dit project op zich zou 

nemen. Bij de andere onderdelen, de vrije sector koopappartementen, de commerciële ruimten en de parkeerbak, 

van de waardebepaling achten wij de residuele grondwaarde uit de second opinion in grote lijnen reëel. Wij hebben 

ons onder meer gebaseerd op verkooptransacties van appartementen in Nootdorp (in 2005, het jaar voorafgaand 

aan de verkoop) en historische bouw- en investeringskosten. 

 

Rechtmatigheid 

Er heeft – voor zover bekend – geen transparante (openbare) verkoopprocedure plaatsgevonden. Hiermee heeft de 

gemeente een onderhandse (één-op-één) transactie uitgevoerd. In het advies aan het college, voor de vergadering 

van 24 januari 2006, alsmede in de aanbiedingsnota raad en raadscommissie van gelijke datum, is opgenomen dat 

de onderhandelingen met Rabo Vastgoed onvoldoende voortgang bevatten en men de samenwerking met ABB is 

aangegaan. Het is niet duidelijk op basis waarvan deze partij is geselecteerd en of ook andere partijen zijn 

benaderd. Het college en de raad namen mede op basis van deze stukken hun besluiten. De gemeente heeft geen 

taxatie laten uitvoeren door een onafhankelijke derde om de marktconformiteit van de koopsom te toetsen. Wel 

heeft de gemeente zelf de waarde van de grond voorafgaand aan de verkoop door interne berekeningen bepaald 

op € 4,5 miljoen. De grond is uiteindelijk verkocht voor € 2,0 miljoen. De gemeente heeft hierover per e-mail het 

volgende aangegeven: “Verlaging van de grondprijs had te maken met het feit dat de ontwikkelaar er mee instemde 

om voor eigen risico 140 extra gebouwde openbare parkeerplaatsen te realiseren, alsmede een deel van de kosten 

van het woonrijp maken van het Manifestatieterrein voor eigen rekening nam.  

De maatschappelijke opbrengst is dus niet alleen € 2,0 miljoen maar ook deze openbare voorzieningen.” Wij 

hebben deze motivering op basis van de door ons ontvangen stukken (realiseringsovereenkomst, collegevoorstel en 

raadsbesluit, et cetera) onvoldoende terug kunnen vinden. Wij delen hiermee de mening van de gemeente niet.     

                                                                    
7 Voor casus 5 waarbij de overeenkomst in dezelfde periode is gesloten wordt overigens een positieve grondwaarde gehanteerd voor sociale 
kavels. 
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Het feit dat een 1-op-1 verkoop heeft plaatsgevonden zonder duidelijke onderbouwing voor de keuze voor 

ontwikkelaar betekent in dit geval niet dat de transactie onrechtmatig was ten aanzien van de gemeentelijke 

kaders: ten tijde van de verkoop (2006) was er immers nog geen gemeentelijke Nota Grondbeleid. Pas in de Nota 

Grondbeleid 2009 staat beschreven dat de gemeente zoveel mogelijk marktwerking moet bewerkstelligen bij 

grondtransacties. Echter ten aanzien van wet- en regelgeving inzake staatssteun en aanbestedingen, zoals 

beschreven in paragraaf 03.04 en 04.03, constateren wij dat de transactie onrechtmatig is. De keuze voor de 

betreffende partij en de onderbouwing van de voorwaarden uit het koopcontract (waar voorafgaand geen taxatie 

voor is uitgevoerd) zijn immers onvoldoende inzichtelijk. 

 

Het rapport van de Rekenkamercommissie ‘Grip op grote bouwprojecten’ 2009 schrijft eveneens over de 

samenwerking tussen de gemeente en ABB. Op pagina 27 en 28 van dit rapport staat dat als gevolg van het feit dat 

ABB bereid was een realisatieovereenkomst voor Mercato (casus 1) met de gemeente te sluiten: “de gemeente zou 

zich sterk maken voor ABB als ontwikkelaar in centrum Nootdorp”.  

 

In de per 1 januari 2006 geactualiseerde gemeentelijke grondexploitatie is een bedrag van € 2,0 miljoen 

opgenomen ten behoeve van grondverkoop. De overeengekomen koopsom is dus in lijn met deze grondexploitatie.  

 

Conclusie 

Op basis van de constatering dat de volledige onrendabele top van de 72 sociale huurwoningen is verrekend in de 

grondprijs, hebben wij de marktconformiteit van de koopsom niet kunnen aantonen. Ten aanzien van de 

rechtmatigheid geldt de volgende opeenstapeling van observaties: geen onderbouwing voor de keuze voor ABB, 

geen taxatie voorafgaand aan de verkoop, een interne berekening van de gemeente die hoger sluit dan de 

overeengekomen koopsom en een achteraf opgestelde second opinion die onvoldoende de marktconformiteit 

aantoont (omdat het vastgoedprogramma kleiner is in de berekening dan feitelijk gerealiseerd, bij een gelijkblijvend 

bedrag). Dit is opmerkelijk. Op basis hiervan hebben wij de rechtmatigheid van de transactie niet kunnen aantonen. 

Op basis van de door ons ontvangen stukken kunnen wij niet beoordelen in hoeverre een politiek-bestuurlijke 

afweging is gemaakt voor wat betreft de voorwaarden van de transactie. 

Ons vermoeden is dat de gemeentelijke grondexploitatie gedurende de onderhandelingen opgesteld is en het 

onderhandelingsresultaat feitelijk in de grondexploitatie is opgenomen. Dit terwijl de gemeentelijke 

grondexploitatie kaderstellend zou moeten zijn en dus voorafgaand moeten zijn opgesteld. Dit hebben we niet 

kunnen toetsen.    
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06.02 Casus 3: Hartenhof - Keijzershof 

 

Algemene informatie: Hartenhof – Keijzershof 

Tijdslijn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma  

 Rij klein/goedkoop (42) 

Rij normaal/bereikbaar (4) 

Rij groter/betaalbaar (55) 

Totaal 101 vrije sector koopwoningen 

 

 

 

 

Samenwerkingsvorm 

 Ten tijde van de transactie had bouwbedrijf Heijmans reeds een grondpositie in het 

gebied. Dit heeft geleid tot een bouwclaimovereenkomst tussen gemeente en Heijmans. 

 

Hartenhof betreft een project dat onderdeel is van de wijk Keijzerhof gelegen te Pijnacker-Zuid. Hartenhof is 

onderdeel van de Raamovereenkomst Keijzershof gesloten tussen gemeente en Heijmans van 12 augustus 2005.  

Het woningbouwprogramma van Hartenhof behelst in totaal 101 vrije sector grondgebonden koopwoningen. 

Parkeren is opgelost middels parkeren op de binnenterreinen in mandeligheid.  

 

Marktconformiteit 

Voor deze transactie geldt dat voorafgaand aan de ondertekening van de koopovereenkomst geen taxatie door een 

onafhankelijk derde is uitgevoerd. Wij achten dit gezien heldere prijsafspraken en overige contractvoorwaarden 

conform de Raamovereenkomst niet strikt noodzakelijk. Opvallend is dat het getekende programma niet 

overeenkomt met het berekende programma, dit betreffen bijlagen 1 en 2 van de koopovereenkomst van 

11 december 2007. Wij hebben deze constatering gemeld bij de gemeente.  

Zij heeft per e-mail verwezen naar een eerder collegebesluit. Het programma is in de periode tussen de 

(geaccepteerde) veldaanbieding en koopovereenkomst gewijzigd. De tekening is hierbij niet aangepast, in 

tegenstelling tot de berekening.  

   

2007: Besluit tot verkoop door afdelingshoofd ontwikkeling,  
verkoop en levering grond aan ontwikkelaar voor ca. € 5,9 miljoen. 
 

2005:  
Raamovereenkomst 
Heijmans  
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De totstandkoming van de koopsom is op andere onderdelen helder en transparant. In het kader van de risico 

gestuurde aanpak hebben wij voor deze casussen ook zelf een residuele grondwaarde berekend, deze is 

opgenomen in de bijlage. Op basis van de residuele grondwaarde berekening die wij hebben opgesteld kunnen wij 

constateren dat de prijsstelling bij de transactie voor de kavels marktconform is.  

 

Rechtmatigheid 

Het feit dat Heijmans reeds grondpositie had binnen het plangebied vormt een gegronde verklaring voor de 

samenwerking tussen gemeente en Heijmans middels een bouwclaimovereenkomst. Er zijn geen afwijkingen 

geconstateerd in relatie tot de gevolgde procedures en afwijking van het gemeentelijk beleid. De gronden zijn 

verkocht binnen de vastgestelde exploitatieopzet. De raad was betrokken bij het tekenen van de 

raamovereenkomst en er is sprake van een juiste accordering gegeven door de mandaathouder. Wij achten 

hiermee deze transactie rechtmatig verlopen.  

 

Conclusies 

Voor wat betreft de toets op marktconformiteit en handelen conform beleid bij transactie van deze casus geldt dat 

geen sprake is van bijzonderheden. De daadwerkelijke verkoop heeft transparant plaatsgevonden binnen de 

afspraken uit de Raamovereenkomst en de Koopovereenkomst. Wij achten deze transactie hiermee marktconform 

en rechtmatig.   
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06.03 Casus 5: Vrijenban 48 t/m 84 

 

Algemene informatie: Vrijenban 48 t/m 84 

Tijdslijn 

  

 

 

 

 

 

 

 

Programma  

 Rij klein/goedkoop (19) 

Totaal 19 sociale huurwoningen 

 

Samenwerkingsvorm 

 Modulus had ten tijde van de transactie een grondpositie in het gebied en was voornemens een 

bedrijfsverzamelgebouw te ontwikkelen. Dit was van uit de gemeente bezien niet wenselijk. Dit heeft geleid 

tot een bouwclaimovereenkomst tussen gemeente en Modulus. 

 

Vrijenban 48 t/m 84 betreft een project dat gelegen is in het noorden van Delfgauw. Vrijenban 48 t/m 84 is 

onderdeel van de door de gemeente en Modulus Projectontwikkeling B.V. gesloten Samenwerkingsovereenkomst 

Delfgauwse Vrijenban en Zuideindseweg van 30 juni 2004. Deze samenwerkingsovereenkomst betreft een 

bouwclaim.  

 

Marktconformiteit 

Voor deze transactie geldt dat voorafgaand aan de ondertekening van de koopovereenkomst geen taxatie door een 

onafhankelijk derde is uitgevoerd. Wij achten dit gezien heldere prijsafspraken en overige contractvoorwaarden 

conform de Samenwerkingsovereenkomst niet strikt noodzakelijk. Er is wel een waardebepaling opgesteld. De 

grondquotemethodiek is gehanteerd om de kavelprijzen voor grondgebonden sociale huurwoningen te berekenen. 

Wij achten dit geen gebruikelijke manier om te komen tot betreffende prijzen in de sociale huursector. Ten tijde 

van het opstellen van de overeenkomst was er echter nog geen Nota Grondprijsbeleid vastgesteld waarin de 

waardebepaling methodiek voor sociale huurwoningen is beschreven. 

 

2008: verkoop gronden 
aan ontwikkelaar voor  
ca. € 0,2 mln. 

2004: Besluitvorming 
samenwerking (SOK) 
2006: Wijziging SOK 
 

2010: doorverkoop gronden 
+ opstal van ontwikkelaar 
aan Koopzeker.nu B.V. 
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Per kavel is circa € 8.500,- exclusief btw (overeengekomen in 2004) in rekening is gebracht bij Modulus.  

Het eerstvolgende vastgestelde grondprijsbeleid 2008-2009 ten tijde van levering  geeft aan dat dit minimaal  

€ 16.000,- exclusief btw dient te bedragen. De overeengekomen prijs is hiermee substantieel lager dan een prijs die 

normaliter in dat tijdsvlak voor een sociale huurwoning tot stand zou komen. 

Opmerkelijk is de voorwaarde om de woningen slechts minimaal vijf jaar als sociale huurwoning te exploiteren. 

Deze termijn achten wij zeer kort, mede gezien het feit dat sociale huurwoningen normaliter vele tientallen jaren 

worden geëxploiteerd. Wanneer de woningen in vrij verkeer middels marktwerking als koopwoningen worden 

verkocht is de marktwaarde vele malen hoger dan de marktwaarde van sociale huurwoningen. De revenuen komen 

hierbij enkel ten goede aan de verkoper, terwijl de gemeente bij gronduitgifte slechts de geringe grondprijs op basis 

van sociale huurwoningen heeft ontvangen. Op basis van een interne e-mail van de gemeente  

(van 17 augustus 2011) hebben wij vernomen dat de gronden met woningen op 15 september 2010 zijn geleverd 

van Modulus aan KoopZeker.nu B.V. In deze e-mail wordt aangegeven dat contractuele voorwaarden inzake 

minimale exploitatie als sociale huurwoningen gedurende vijf jaar zijn doorgelegd aan KoopZeker.nu. 

 

Rechtmatigheid 

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd met betrekking tot het gemeentelijk beleid en de gevolgde procedures.  

Het feit dat Modulus reeds een grondpositie had binnen het plangebied verklaart waarom gemeente en Modulus 

de samenwerking zijn aangegaan. Tevens is er sprake van tekening door de mandaathouder en is de raad ten tijde 

van de planuitwerking geïnformeerd over stand van zaken van het project.  De transactie wordt daarmee 

rechtmatig geacht. 

 

Conclusies 

De lage prijsstelling en met name de contractuele voorwaarde inzake minimale exploitatie van sociale 

huurwoningen gedurende vijf jaar leiden ertoe dat wij de marktconformiteit van de transactie niet hebben kunnen 

aantonen. Op basis van de door ons ontvangen stukken kunnen wij niet beoordelen in hoeverre een politiek-

bestuurlijke afweging is gemaakt voor wat betreft de voorwaarden van de transactie van de negentien sociale 

huurwoningen. Wij constateren wel dat sprake is van een rechtmatige transactie.  
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06.04 Casus 6: Vrijenban en Delftsestraatweg 

 

Algemene informatie: Vrijenban en Delftsestraatweg 

Tijdslijn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma  

 Rij klein/goedkoop (16) 

2^1 kap klein (14) 

Vrijstaand/groot (2) 

Totaal 32 vrije sector koopwoningen 

Samenwerkingsvorm 

 Modulus had een grondpositie in het gebied en was voornemens een bedrijfsverzamelgebouw te 

ontwikkelen. Dit was van uit de gemeente bezien niet wenselijk. Dit heeft geleid tot een 

bouwclaimovereenkomst tussen gemeente en Modulus. 

 

Vrijenban en Delftsestraatweg betreft een project dat gelegen is in het noorden van Delfgauw. Het is onderdeel van 

de door de gemeente en Modulus Projectontwikkeling B.V. gesloten Samenwerkingsovereenkomst Delfgauwse 

Vrijenban en Zuideindseweg van 30 juni 2004. Deze samenwerkingsovereenkomst betreft een bouwclaim.  

 

In een informerende brief van het college aan de raad van 24 juni 2006 wordt gesproken over een onvoorzien risico 

dat zich heeft voortgedaan in het project. Dit risico betreft een geluidscontour van een naast het plangebied 

gelegen bedrijf. Woningen kunnen niet binnen deze geluidscontour worden gerealiseerd. Realisatie binnen de 

geluidscontour is afhankelijk van het (eventuele) vertrek van het bedrijf.  

Op basis van de van de Vaststellingovereenkomst van 30 december 2008 blijkt dat negen kavels zijn gelegen binnen 

deze geluidscontour en dat hiertoe nog geen bouwvergunning kon worden afgegeven. In dezelfde 

Vaststellingsovereenkomst staat opgenomen dat deze negen kavels onherroepelijk worden geleverd aan Modulus 

uiterlijk één jaar na ondertekening van de overeenkomst.    

2008: koopovereenkomst 
2008: vaststellingsovereenkomst 
2009: verkoop gronden 
aan ontwikkelaar voor circa € 2,7 mln. 

2004: Besluitvorming 
samenwerking (SOK) 
2006: Wijziging SOK 
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Wij hebben vernomen van de gemeente, middels een interview, dat de negen kavels niet zijn geleverd aan Modulus 

en dat zij in 2014 in failliet is verklaard. Op basis van de bij ons bekende informatie is het niet duidelijk waarom deze 

kavels uiteindelijk niet zijn geleverd binnen de tijdspanne van één jaar. 

 

Op 2 juni 2008 hebben gemeente en Modulus de koopovereenkomst getekend. Hierin is onder andere opgenomen 

dat de vrije sector koopwoningen worden geïndexeerd op basis van de NVM-index. In de Vaststellingsovereenkomst 

van 30 december 2008 komen gemeente en Modulus overeen dat slechts 50% van de index in rekening wordt 

gebracht bij Modulus. Zo is dit middels akte van levering van 15 januari 2009. Het is niet duidelijk waarom dit is 

overeengekomen anders dan wordt genoemd dat partijen een verschil van mening hebben over de toe te rekenen 

indexatie, zoals genoemd in de Vaststellingovereenkomst. 

 

Marktconformiteit 

Voor deze case zijn geen afspraken gemaakt over verrekeningen tussen gemeente en Modulus op moment dat 

hogere (of lagere) V.O.N.-prijzen op het vastgoed worden gerealiseerd dan de  

V.O.N.-prijzen waarop de koopsom zijn bepaald. Een wijziging in het aantal woningen zou wel leiden tot wijziging 

van de koopsom. 

 

Voor deze transactie geldt dat voorafgaand aan de ondertekening van de koopovereenkomst geen taxatie door een 

onafhankelijk derde is uitgevoerd. Wij achten dit gezien heldere prijsafspraken en overige contractvoorwaarden 

conform de Samenwerkingsovereenkomst niet strikt noodzakelijk. De waardebepaling is op logische wijze tot stand 

gekomen en gehanteerde grondquotes passen binnen de bandbreedte van beleid. De uiteindelijk in akte van 

levering opgenomen koopsom wijkt in geringe mate af van de waardebepaling; het is niet duidelijk wat ten 

grondslag ligt aan deze afwijking. Wel is bekend dat de koopsomverdeling tussen de 32 woningen en de 9 kavels 

verkeerd in de vaststellingsovereenkomst was opgenomen. Per mail is de notaris gevraagd dit te corrigeren 

 

Ten aanzien van de koopsom voor de 32 kavels geldt dat wij middels een door ons opgestelde residuele 

waardebepaling hebben kunnen constateren dat deze koopsom marktconform is. De waardebepaling is 

opgenomen in de bijlage. 

 

Rechtmatigheid 

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd met betrekking tot het gemeentelijk beleid en de gevolgde procedures.  

Het feit dat Modulus reeds grondpositie had binnen het plangebied verklaart afdoende waarom gemeente en 

Modulus de samenwerking zijn aangegaan. Tevens is er sprake van tekening door de mandaathouder en is de raad 

ten tijde van de planuitwerking geïnformeerd over de voortgang van het project. De raad is tevens gekend in het 

probleem dat zich heeft voortgedaan omtrent de hindercirkel op negen te leveren kavels (en het effect hiervan op 

de grondexploitatie). De transactie wordt daarmee rechtmatig geacht. 

 

Conclusies 

Het feit dat de negen kavels, met een hindercirkel, niet zijn geleverd betekent dat wij deze niet hebben 

meegenomen in ons waardeoordeel ten aanzien van de marktconformiteit van de geleverde kavels in deze casus. 

De koopsom voor de 32 kavels achten wij middels een door ons opgestelde residuele grondwaarde bepaling 

marktconform. De transactie van de 32 kavels achten wij rechtmatig.  
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06.05 Casus 8: Keijzersveste - Keijzershof 

 

Algemene informatie: Keijzersveste – Keijzershof 

Tijdslijn 

  

 

 

 

 

 

 

 

Programma  

 App. klein/middelduur (28) 

App. groot/duur (35) 

Rij/groot/middelduur (17)  

Rij/groot/duur (21)  

Totaal 101 vrije sector koop 

Commercieel 3.920 m2 BVO 

 

 

Samenwerkingsvorm 

 Heijmans had grondpositie in het gebied. Dit heeft geleid tot  

een bouwclaimovereenkomst tussen gemeente en Heijmans.  

 

Keijzersveste betreft een project dat onderdeel is van de wijk Keijzershof gelegen te Pijnacker-Zuid. Keijzersveste is 

onderdeel van de Raamovereenkomst Keijzershof gesloten tussen gemeente en Heijmans van 12 augustus 2005. 

Het woningbouwprogramma van Hartenhof behelst in totaal 101 vrije sector grondgebonden koopwoningen en 

3.920 m2 bvo commerciële voorzieningen. Parkeren voor woningbouw is opgelost middels parkeren op het 

binnenterrein in mandeligheid. Voor de commerciële voorzieningen geldt dat er sprake is van parkeren op een 

parkeerdek. 

 

Marktconformiteit 

Bijzonder is de contractuele voorwaarde uit de koopovereenkomst inzake het gebouwd parkeren nabij de 

commerciële ruimten. Hierin is opgenomen dat Heijmans zich diende in te spannen deze parkeerplaatsen 

gedurende twee jaar aan te bieden als gratis parkeergelegenheid gedurende de eerste 120 minuten. Deze 

voorwaarde laat Heijmans ruimte om de parkeergelegenheid commercieel te exploiteren of te vervreemden.  

   

2005: ROK Heijmans 

2011: Besluit tot verkoop Afdelingshoofd Ontwikkeling 
2011: Koopovereenkomst & levering circa € 6,9 miljoen 

2008: acceptatie grond- 
aanbieding door Heijmans 

2010: Raadsbesluit: wijziging programma en grondprijs 
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Het gebouwd parkeren vertegenwoordigt hiermee een zekere commerciële waarde waar in de grondprijs geen 

rekening mee is gehouden. Aangezien er in de nabije omgeving gratis kan worden geparkeerd is de verwachting dat 

deze waarde nihil is. 

Voor deze transactie geldt dat voorafgaand aan de ondertekening van de koopovereenkomst geen taxatie door een 

onafhankelijk derde is uitgevoerd. Wij achten dit gezien heldere prijsafspraken en overige contractvoorwaarden 

conform de Raamovereenkomst niet strikt noodzakelijk. Voor wat betreft de toets op marktconformiteit hebben 

wij, in het kader van de risico gestuurde aanpak, een residuele grondwaarde berekend. Deze is opgenomen in de 

bijlage. Op basis hiervan kunnen constateren dat de prijszetting voor de kavels marktconform is.  

 

Rechtmatigheid 

De totstandkoming van de koopsom is helder en transparant.  Er zijn geen afwijkingen geconstateerd met 

betrekking tot de gevolgde procedures. Bij de programmawijziging in 2010 door het college is de raad actief 

geïnformeerd. Het afdelingshoofd Ontwikkeling heeft uiteindelijk akkoord gegeven voor verkoop binnen de kaders 

van de exploitatieopzet. Het feit dat Heijmans reeds grondpositie had binnen het plangebied is een gegronde 

verklaring voor de samenwerking tussen gemeente en Heijmans middels een bouwclaim. Wij achten deze transactie 

hiermee rechtmatig. 

 

Conclusies 

In de raamovereenkomst is sprake van heldere prijsafspraken en overige contractvoorwaarden. Middels een toets 

op basis van residuele grondwaarde is tevens geconstateerd dat de prijszetting bij de transactie voor de kavels 

marktconform is. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd met betrekking tot de gevolgde procedures en er is 

niet afgeweken van het gemeentelijk beleid. Wij constateren dat de transactie zowel marktconform als rechtmatig 

is.   
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06.06 Casus 9 & 10: De Laantjes fase 1 en 2 - Keijzershof 

 

Algemene informatie: De Laantjes fase 1 en 2 - Keijzershof 

Tijdslijn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma  

 Rij klein/goedkoop (22) 

Rij klein/bereikbaar (19) 

Rij klein/betaalbaar (6)  

Rij groot/duur (28) 

2^1 kap groot/duur (20) 

Totaal 96 vrije sector koopwoningen 

 

Samenwerkingsvorm 

 Ten tijde van de transactie had Van Erk grondpositie in het gebied. Dit heeft geleid tot  

een bouwclaimovereenkomst tussen gemeente en Van Erk. Van Erk is later overgenomen door Bouwfonds, 

de contractuele voorwaarden zijn hierbij ongewijzigd. 

 

De Laantjes 1 & 2 zijn onderdeel van het plangebied ‘Keijzershof’ in Pijnacker-Zuid. De gemeente en Van Erk (in 

2011 gewijzigd in Bouwfonds BV) hebben op 12 augustus 2005 de Raamovereenkomst Keijzershof gesloten.  

De Raamovereenkomst betreft een bouwclaim. Het programma bestaat uit 96 grondgebonden vrije sector 

koopwoningen variërend van goedkope rijwoningen tot luxere twee-onder-een-kapwoningen. Parkeren is voor 

25 woningen op eigen terrein gerealiseerd. De overige 71 parkeerplaatsen zijn opgelost in de openbare ruimte. 

 

Marktconformiteit 

Opvallend is dat in de waardebepaling een verrekening in verband met de optimalisering van de verkaveling heeft 

plaatsgevonden in het voordeel van Van Erk.    

2005: ROK Van Erk 2011: Collegebesluit grondprijs en wijziging  
programma 
2011: verkoop en levering van grond  
aan ontwikkelaar in 3 fases. Circa € 7,0 mln. 
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Het is onduidelijk wat ten grondslag ligt aan deze verrekening. De verrekening leidt tot een geringe afname van de 

opbrengsten als gevolg van grondverkoop voor de gemeente van circa 1,6%. De totale koopsom voldoet echter aan 

de oorspronkelijke afspraak uit de Raamovereenkomst van grondwaarde van € 7,5 miljoen inclusief btw. 

  

Voor deze transactie geldt dat voorafgaand aan de ondertekening van de koopovereenkomst geen taxatie door een 

onafhankelijk derde is uitgevoerd. Wij achten dit gezien heldere prijsafspraken en overige contractvoorwaarden 

conform de Raamovereenkomst niet strikt noodzakelijk. Wat betreft de toetsing op marktconform handelen geldt 

dat voor deze casus geen bijzonderheden zijn aangetroffen. De grondquoteberekening is uitgevoerd conform 

afspraken in de Raamovereenkomst waarbij een indexering van 3% met prijspeil 1 januari 2008 is doorberekend op 

de koopprijs. Dit is tevens opgenomen in de Koopovereenkomst. Daarbij geldt dat de gehanteerde grondquotes 

vallen binnen de bandbreedtes van het vastgestelde grondprijsbeleid uit 2010-2011. De daadwerkelijke verkoop is 

transparant en binnen de afspraken uit de Raamovereenkomst en Koopovereenkomst tot stand gekomen. Voor wat 

betreft de toets op marktconformiteit van de 96 kavels hebben wij, in het kader van de risico gestuurde aanpak, 

een residuele grondwaardeberekening opgesteld. Op basis hiervan hebben wij geconstateerd dat de prijszetting bij 

de transactie voor de kavels marktconform is. In de bijlage is de grondwaardeberekening opgenomen. 

 

Rechtmatigheid 

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd met betrekking tot de rechtmatigheid van de transactie. De reeds verworven 

grondpositie van Van Erk geeft een gegronde verklaring voor de samenwerking middels een 

bouwclaimovereenkomst. Het afdelingshoofd Ontwikkeling is gemandateerd tot verkoop en legt achteraf via de 

halfjaarlijkse rapportages verantwoording af aan het college en de raad. Het college heeft akkoord gegeven op de 

koopovereenkomst. De raad is betrokken geweest bij het tekenen van de Raamovereenkomst.  

 

Conclusies 

Het gehanteerde prijspeil is conform het grondprijsbeleid uit 2010-2011 en de daadwerkelijke verkoop is 

transparant en binnen de afspraken uit de Raamovereenkomst en Koopovereenkomst tot stand gekomen.  

Met betrekking tot de te volgen beleidskaders zijn geen afwijkingen geconstateerd. Wij constateren dat de 

transactie zowel marktconform als rechtmatig is.   
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06.07 Casus 11: P&R-terrein 

 

Algemene informatie: P&R-terrein 

Tijdslijn 

  

 

 

 

 

 

 

 

Programma  

 24 rijwoningen (vrije sector koop), waarvan 18 tussenwoningen en 6 kopwoningen 

30 appartementen, waarvan 13 senior (vrije sector koop) en 17 sociale koop 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerkingsvorm 

 Grondverkoop aan ontwikkelaar van Mierlo.  

 

 

De gemeente heeft in 2008 besloten om het P&R-terrein aan te kopen van NS-Poort om tijd te winnen over een 

definitief besluit over de herontwikkeling van het Stationsgebouw. NS-Poort had echter Marinol Vastgoed B.V. een 

koopoptie gegeven. De koopoptie van Marinol leidde ertoe dat de gemeente de grond heeft verworven, maar 

tegelijkertijd met Marinol een samenwerkingsovereenkomst aan moest gaan voor de herontwikkeling van de 

locatie. Bij het in de markt zetten van de woningen in 2011 bleek de woningmarkt echter dusdanig verslechterd, dat 

niet overgaan kan worden tot de bouw van de woningen. In gezamenlijkheid is toen onderzocht op welke wijze het 

project vlot getrokken kon worden. In 2014 is Van Mierlo in de rechten en verplichtingen van Marinol getreden, 

met instemming van de gemeente. Aansluitend daarop is met Van Mierlo de koopovereenkomst gesloten voor de 

ontwikkeling van 24 eengezinswoningen en 30 appartementen voor een koopsom van in totaal € 2,05 miljoen.  

 

Later in 2014 is toestemming gevraagd aan de Raad om het woningbouwprogramma te wijzigen, zodat dat beter 

aansloot bij recente (markt)ontwikkelingen. Dit betekent dat de oorspronkelijke 30 (sociale) koopappartementen nu 

30 levensloopbestendige, vrije sector huurwoningen zijn geworden. Daarnaast geldt dat één blok van acht vrije 

sector grondgebonden woningen is gewijzigd naar tien sociale grondgebonden koopwoningen. Bij deze wijziging 

blijft de verrekening van kracht op basis van de voorheen overeengekomen V.O.N.-prijzen. 

   

Begin 2008: 
Gemeente koopt 

grond 

Eind 2008: 
besluitvorming 

samenwerking 

2011:  
Vaststelling 

bestemmingsplan 

2014:  
verkoop grond 
ontwikkelaar  

2014 en 2015: 
Levering grond aan 

ontwikkelaar 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 App. 
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Marktconformiteit 

Er is voorafgaand aan de ondertekening van de koopovereenkomst voor zover bekend geen externe taxatie 

uitgevoerd naar de marktwaarde van de grondpositie. De gemeente verantwoordt de koopsom op basis van de 

grondquotes uit het destijds vigerende grondprijsbeleid. Op basis van een residuele grondwaardebepaling achten 

wij de koopsom realistisch, gegeven het feit dat het hier een binnenstedelijke herontwikkeling betreft met de 

beperkingen die daar mogelijkerwijs bij horen (geluid, bouwlogistiek, omgevingsmanagement). 

 

Daarnaast is de gemeente voor de gemeente relatief gunstige contractuele voorwaarden overeengekomen.  

De grond wordt onvoorwaardelijk en voor eigen rekening en risico verworven door ontwikkelaar. De ontwikkelaar 

betaalt een rentevergoeding over de koopsom tot het moment van grondlevering én indien er sprake is van hogere 

V.O.N.-prijzen, komt 50% van deze meeropbrengsten ten gunste aan de gemeente. Op basis hiervan achten wij de 

transactie marktconform. 

 

Tot slot, de verrekening die wij hebben ontvangen, geeft aanleiding om te twijfelen aan de juistheid daarvan. Voor 

het blok met appartementen is een V.O.N.-prijs uit de koopovereenkomst opgenomen van € 232.500,-, terwijl deze 

conform de samenwerkingsovereenkomst (uit 2008) € 175.000,- of € 192.500,- zouden bedragen (afhankelijk van 

het type appartement). Hierdoor lijkt een deel van de verrekening niet ten gunste te komen aan de gemeente. De 

verrekening laat echter ook zien dat op dat moment nog niet alle woningen zijn verkocht en dat verrekening bij 

verkoop van deze kavels of bij overdracht van het laatste bouwblok plaatsvindt. Wij beschikken niet over deze 

gegevens, mogelijk aangezien de laatste transactie nog niet heeft plaatsgevonden. Het beoordelen van de 

eindverrekening is derhalve nog niet mogelijk.  

 

Rechtmatigheid 

Door de koopoptie van Marinol op het P&R-terrein was de gemeente gebonden aan deze partij voor de 

herontwikkeling van de locatie. Daarmee is het voor de gemeente niet mogelijk geweest om de herontwikkeling 

middels een openbare procedure vorm te geven. Voor de onderbouwing van de koopsom wordt verwezen naar een 

bijlage in de koopovereenkomst waarin de V.O.N.-prijzen per type woning zijn opgenomen met de bijbehorende 

grondquotes. De overeengekomen koopsom is in lijn met het grondprijsbeleid.  

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd ten aanzien van de gemeentelijke kaders. Voor de verkoop van de grond is 

getekend door het afdelingshoofd Ontwikkeling als mandaathouder. De raad is (op 11 februari 2014) geïnformeerd 

over de resultaten van de heronderhandeling met de ontwikkelaar. Hiermee heeft de gemeente zijn 

informatieplicht aan de raad vervuld.  

Op basis van het bovenstaande achten wij de transactie derhalve rechtmatig. 

 

Conclusie 

Op basis van een residuele grondwaardebepaling achten wij de grondprijs per type woning marktconform,  

mede gelet op de relatief gunstige voorwaarden voor de gemeente in de koopovereenkomst. Daarnaast zijn wij van 

mening dat de transactie in deze casus ook rechtmatig is.   
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06.08 Casus 12: Boszoom fase 2D - Keijzershof 

 

 

Boszoom fase 2D betreft een project dat onderdeel is van de wijk Keijzershof gelegen te Pijnacker-Zuid. Boszoom 

fase 2D is onderdeel van de Raamovereenkomst Keijzershof gesloten tussen gemeente en Heijmans op 

12 augustus 2005. Het woningbouwprogramma van Boszoom fase 2D behelst in totaal 14 vrije sector 

grondgebonden koopwoningen. Parkeren is hierbij opgelost op eigen terrein behorend bij de woningen. 

 

Marktconformiteit 

Voor deze transactie geldt dat voorafgaand aan de ondertekening van de koopovereenkomst geen taxatie door een 

onafhankelijk derde is uitgevoerd. Wel heeft een extern adviesbureau geadviseerd over de grondprijzen die ten 

grondslag liggen aan de in de Vaststellingsovereenkomst II overeengekomen prijzen. Wij achten de taxatie gezien 

de prijsafspraken en overige contractvoorwaarden conform de Vaststellingsovereenkomst II niet strikt noodzakelijk. 

Voor wat betreft de toets op marktconformiteit hebben wij, in het kader van de risico gestuurde aanpak, een 

toetsende residuele grondwaardebepaling opgesteld. Op basis hiervan kunnen wij constateren dat de prijszetting 

van de koopsom voor de kavels marktconform is. De waardebepaling is opgenomen in de bijlage. 

   

Algemene informatie: Boszoom fase 2D - Keijzershof 

Tijdslijn 

  

 

 

 

 

 

 

 

Programma  

 2^1 kap klein/middenduur (2) 

2^1 kap groot/duur (8) 

Vrijstaand groot/duur (4) 

Totaal 14 vrije sector koopwoningen 

 

 

 

 

Samenwerkingsvorm 

 Heijmans had grondpositie in het gebied. Dit heeft geleid tot  

een bouwclaimovereenkomst tussen gemeente en Heijmans.  

2015: Vaststellings- 
overeenkomst 

2005: ROK Heijmans 2016: Verkoop van 14 kavels voor € 2,0 mln. 
2016: levering van eerste 7 kavels 
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Rechtmatigheid 

De totstandkoming van de koopsom is helder en transparant en conform beleid. Er zijn geen afwijkingen 

geconstateerd ten aanzien van het gemeentelijk beleid. Het feit dat Heijmans reeds grondpositie had binnen het 

plangebied vormt een gegronde verklaring voor de samenwerking middels een bouwclaim. Wij achten deze 

transactie hiermee rechtmatig. De raad is betrokken geweest bij het tekenen van de Raamovereenkomst. De raad is 

in het kader van actieve informatieplicht geïnformeerd over tussen gemeente en Heijmans gemaakte afspraken in 

de Vaststellingsovereenkomst II. Het afdelingshoofd Ontwikkeling heeft getekend voor verkoop binnen vastgestelde 

kaders. 

 

Conclusies 

Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd in deze casus. De gehanteerde koopprijs betreft een marktconforme 

waarde en de totstandkoming van de koopsom is helder en transparant en conform beleid. Wij constateren dat de 

transactie zowel marktconform als rechtmatig is. 
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06.09 Casus 13: Ackerswoude 

 

Algemene informatie: Ackerswoude 

Tijdslijn 

  

 

 

 

 

 

 

 

Programma  

 Eengezinswoningen goedkoop (81)                                       Luxe rijwoningen (176) 

Eengezinswoningen middenduur (13)                                  Tweekappers (43) 

Beneden/bovenwoningen en rijwoningen sociaal (32)       Vrijstaand (6)  

Totaal 290 vrije sector koopwoningen en 32 sociale sector koopwoningen 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerkingsvorm 

 Samenwerking met ontwikkelaar ABB Ontwikkeling B.V. en Schouten de Jong Projectontwikkeling B.V.  

 

 

 

In 2005 is de gemeente ten behoeve van de ontwikkeling Ackerswoude een realiseringsovereenkomst aangegaan 

met ontwikkelaars ABB Ontwikkeling B.V. en Schouten & de Jong Planontwikkeling B.V., waarna op 5 april 2007 

Ackerswoude C.V. (PPS-constructie) is opgericht. De gemeente Pijnacker-Nootdorp en de ontwikkelcombinatie van 

de beide marktpartijen bezaten hierbij eenieder 50% van de aandelen. Uit het collegevoorstel van  6 oktober 2004, 

het raadsvoorstel van 6 oktober 2004 en het raadsbesluit van 7 oktober 2004 blijkt dat de gemeente tot 

samenwerking is gekomen met partijen door middel van een meervoudig onderhandse procedure. 

 

In 2010 wordt echter duidelijk dat er zich problemen voordoen rond de ontwikkeling. Ackerswoude C.V./B.V. moet 

op enig moment de financiering ophogen voor de reeds aangegane verplichtingen (met name rondom de 

grondverwerving van de tuinders in het plangebied). Het faillissement van Ackerswoude C.V./B.V. bleek een reële 

optie. Gegeven haar belang heeft de gemeente toen de afweging gemaakt dat de duur van een 

faillissementsafwikkeling met bijhorende rechtszaken, in combinatie met de rente over de boekwaarde van de 

gronden, niet opweegt tegen een doorstart op een andere wijze.    

2005: PPS 
Gemeente en twee 

ontwikkelaars 

2011: 
Ontbinding PPS en 

besluitvorming over  
SOK 

2016: 
Grondaanbieding aan 

ontwikkelaars 

2017:  
verkoop grond aan 

ontwikkelaars  
(nog niet geleverd) 
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Dit leidde ertoe dat de PPS-constructie is ontbonden, de gemeente de grond naar zich toe heeft gehaald en het 

stedenbouwkundige plan heeft geoptimaliseerd. De marktpartijen hebben via de samenwerkingsovereenkomst (van 

15 december 2011) het eerste recht tot koop van gronden in het plangebied gekregen, mits zij de gemeentelijke 

voorwaarden (aantallen woningen en grondprijs) van de grondbieding accepteren. Accepteren zij deze 

voorwaarden niet, heeft de gemeente het recht om andere marktpartijen deze grondbieding te doen. Op deze wijze 

zijn in de periode tot 2016 de gronden in enkele deelgebieden verkocht aan de marktpartijen. 

 

In 2016 wordt een grondbieding gedaan aan de ABB/SdJ voor nagenoeg alle resterende gronden in het plangebied. 

Het betreft een bieding voor 350 woningen.  De gemeente licht in een interview toe dat de oorspronkelijke 

grondbieding optimistisch ingestoken was. Uiteindelijk hebben onderhandelingen over de grondbieding geleid tot 

de overeenkomst over 322 woningen. Uit een interview blijkt dat de gemeente intern heeft overwogen om de 

grondbieding aan andere marktpartijen te doen, maar om verdere vertraging te voorkomen en het risicoprofiel zo 

snel mogelijk te verlagen, heeft de gemeente besloten om de grondbieding niet aan andere marktpartijen aan te 

bieden. Het college heeft in januari 2017 een toelichting gekregen over het onderhandelingsresultaat en is 

gevraagd om in te stemmen met de koopovereenkomst. 

 

Marktconformiteit 

Op basis van de grondbieding en het onderhandelingsresultaat achten wij de transactie marktconform. Uit een 

interview en een interne gemeentelijke memo met een toelichting op het onderhandelingsresultaat concluderen 

wij dat de grondbieding van de gemeente op methodische wijze tot stand is gekomen met behulp van externe 

systemen voor de opbrengstenniveaus (Nieuwbouwmonitor) en bouwkosten (MBM Budsys). Daarnaast is de 

grondbieding gevalideerd door twee extern ingehuurde planeconomen. De grondbieding geeft inzicht in het te 

ontwikkelen programma en is correct uitgevoerd. Hoewel wij de grondprijs van een enkel woningtype wat hoger 

achten dan is opgenomen in de grondbieding, hebben andere woningen juist weer een iets hogere grondprijs dan 

verwacht. Samengevat concluderen wij dat de verkoop als geheel een realistische en marktconforme 

verkoopopbrengst heeft. 

 

Rechtmatigheid 

Uit het collegevoorstel van 6 oktober 2004, het raadsvoorstel van 6 oktober 2004 en het raadsbesluit van 7 oktober 

2004 blijkt dat de gemeente tot samenwerking is gekomen met partijen door middel van een meervoudig 

onderhandse procedure. 

Rond 2010 is het mogelijke faillissement van de Ackerswoude C.V./B.V. aanleiding om de samenwerking tussen 

partijen te herijken. Het College heeft diverse scenario’s overwogen (andere invulling gebied, minnelijke oplossing 

met partijen en faillissement). De Raad is over dit voornemen geïnformeerd en heeft middels het stellen van vragen 

wensen en bedenkingen geuit. Het College heeft tijdens de vergaderingen van 25 oktober 2011 en 6 december 

2011 de het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst bekrachtigd. Hiermee zijn op dat moment de kaders 

gesteld voor toekomstige grondverkopen (waaronder de voorliggende verkoop in 2016).  

 

De samenwerking uit 2005 is in 2011 herijkt. De Raad is daarover geïnformeerd en heeft haar wensen en 

bedenkingen geuit. Deze feiten legitimeren wat ons betreft in belangrijke mate de in 2011 aangegane 

samenwerkingsovereenkomst. Daarmee wordt de voorliggende transactie getoetst aan deze 

samenwerkingsovereenkomst en komen wij tot de conclusie dat een rechtmatige transactie heeft plaatsgevonden. 

Er heeft een residuele grondwaardebepaling plaatsgevonden, zoals voorgeschreven in het destijds geldende 

grondprijsbeleid. Daarnaast valt de overeengekomen koopsom binnen de kaders van de destijds vastgestelde 

grondexploitatie. 
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Conclusie 

Op basis van de residuele grondwaarde berekening hebben wij kunnen constateren dat de prijszetting bij deze 

transactie marktconform is. Daarnaast achten wij de transactie in deze casus ook rechtmatig. De daadwerkelijke 

verkoop heeft op transparante wijze plaatsgevonden binnen de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst. 

06.10 Overzicht beoordeling casussen rechtmatigheid en marktconformiteit 

In de onderstaande tabel zijn de casussen geclassificeerd op basis van marktconformiteit en rechtmatigheid. 

 

 Rechtmatig Rechtmatigheid niet aangetoond 

Marktconform 

► Casus 3: Hartenhof, Keijzershof (2007) 

► Casus 6: Vrijenban en Delftsestraatweg 

(2009) 

► Casus 8: Deelplan 21, Keijzershof 

► Casus 9/10: De Laantjes 1 en 2 (2011) 

► Casus 11: P&R-terrein (2014) 

► Casus 12: Boszoom fase 2D (2016) 

► Casus 13: Ackerswoude (2016) 

 

Marktconformiteit 

niet aangetoond 

 

► Casus 5: Vrijenban 48 t/m 84 (2008) ► Casus 1: Mercato (2006) 

Tabel 7: conclusie per casus, geclassificeerd op basis van marktconformiteit  en rechtmatigheid 

06.11 Bevindingen 

06.11.01 Bevindingen ten aanzien van marktconformiteit 

In deze subparagraaf beschrijven we de bevindingen ten aanzien van de marktconformiteit op basis van de 

casussen: 

► In het algemeen geldt dat bij een openbare of meervoudig onderhandse procedure geen aanleiding is om te 

twijfelen aan de marktconformiteit van de transactie. De marktwerking die in de procedure besloten ligt zou 

immers al een marktconforme prijs moeten garanderen (dit geldt met name voor de openbare procedure en in 

mindere mate voor de meervoudig onderhandse procedure). In geen van de onderzochte casussen is echter 

een dergelijke procedure uitgevoerd; voor alle casussen geldt dat er een één-op-één verkoop heeft 

plaatsgevonden. 

► Bij een één-op-één verkoop zou er, voorafgaand aan de onderhandelingen of het tekenen van de 

koopovereenkomst, idealiter een taxatie door een onafhankelijke derde moeten worden uitgevoerd om de 

marktconformiteit van de transactie te garanderen. In geen van de casussen is een taxatie door een 

onafhankelijke derde partij uitgevoerd. 

► Wanneer geen taxatie is uitgevoerd door een onafhankelijke derde, zou er in ieder geval sprake moeten zijn 

van een transparante interne berekening (al dan niet conform gemeentelijk beleid). Deze berekening betekent 

echter niet dat er sprake is van een marktconforme transactie. Volgens het beoordelingskader is 

marktconformiteit aannemelijk als er een gedegen interne berekening is én de transactiewaarde conform 

waardebepaling of waardeverrekening of overige verklarende contractvoorwaarden tot stand is gekomen. Dit is 

in negen casussen het geval.  
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► In acht projecten heeft de gemeente een één-op-één transactie uitgevoerd met een partij die daarvoor sterk 

de voorkeur genoot. In zeven projecten hadden ontwikkelpartners een reeds bestaande grondpositie; in één 

project had de ontwikkelaar het eerste recht op koop in het plangebied. Deze partijen hebben middels het 

recht op zelfrealisatie een sterke invloed op de plantonwikkeling en haar positie daarin. De (grond)posities 

rechtvaardigen in belangrijke mate de keuze van de gemeente voor wat betreft de aangegane 

samenwerkingsverbanden. Het feit dat de gemeente in deze acht casussen geen meervoudige of openbare 

verkoopprocedure heeft gebruikt is op die basis te verklaren. De gemeente had immers op dat vlak weinig 

keuze.  

► Voor bovengenoemde samenwerkingsverbanden geldt dat de basis voor prijsafspraken zijn gemaakt tijdens het 

formaliseren van de samenwerking. Deze zijn opgenomen in raamovereenkomsten of 

samenwerkingsovereenkomsten. Aangezien de prijsafspraken dienen als kader voor de uiteindelijk te betalen 

koopsom is het niet strikt noodzakelijk, voorafgaand aan de verkoop, een taxatie door een onafhankelijk derde 

uit te voeren. Deze moet al eerder plaatsvinden, namelijk voor het sluiten van de raamovereenkomst of de 

samenwerkingsovereenkomst. 

► Voor zeven casussen is de koopsom bepaald middels de grondquotemethodiek. Deze methode heeft als nadeel 

dat er niet nauwkeurig naar de bouwkosten wordt gekeken en dat kwaliteit dus niet verdisconteerd is, met als 

gevolg dat een relatief grote bandbreedte voor de prijzen kan ontstaan. 

► Voor twee casussen geldt dat de prijzen zijn bepaald aan de hand van de residuele grondwaarde-methodiek. 

Een voordeel ten opzichte van de grondquotemethodiek is dat deze transparanter (en vaak nauwkeuriger) is. 

Vanaf 2016 wordt dit ook voorgeschreven door de gemeente voor vrije sector woningbouwprojecten middels 

Nota grondprijzen 2016-2017. 

► Veel projecten hebben op enigerlei wijze te maken gehad met de economische crisis en de daarbij horende 

gevolgen voor de woningmarkt. De overeenkomsten die vóór deze crisis zijn afgesloten bleken onvoldoende 

aan te sluiten bij deze (toentertijd) nieuwe werkelijkheid, mede met betrekking tot grondprijzen. Het 

vasthouden aan de in de overeenkomsten vastgestelde prijzen zou vermoedelijk resulteren in een situatie 

waarbij de ontwikkelaar niet kan of wil starten met de ontwikkeling. De nieuwe economische situatie met 

lagere grondprijzen tot gevolg heeft de planontwikkeling bemoeilijkt en vertraagd. Dit heeft in sommige 

projecten geresulteerd in aanvullende financiële afspraken ten aanzien van de ontwikkeling van deze locaties.  

► Zowel bij casus 1 (Mercato) als bij casus 5 (Vrijeban 48 t/m 84) hebben wij de marktconformiteit niet kunnen 

aantonen. In beide casussen heeft dit in belangrijke mate te maken met de te lage gehanteerde grondprijs voor 

sociale woningbouw, waarbij de gemeente een ongebruikelijk lage verkoopwaarde lijkt te accepteren. De 

motivatie waarom voor de bewuste prijs is verkocht is onvoldoende inzichtelijk. Op basis van de door ons 

ontvangen stukken is niet duidelijk of en in hoeverre een politiek-bestuurlijke afweging heeft meegespeeld 

voor wat betreft beide transacties. 

► Ook bij de andere casussen zijn soms afwijkingen aangetroffen, zoals de beperkte verrekening van 

meeropbrengsten of het niet doorbelasten van indexatie. Deze discrepanties zijn meegenomen in de 

beoordeling van de marktconformiteit van de transactie, maar worden onvoldoende zwaarwegend geacht om 

de transactie als niet-marktconform te beoordelen. 

06.11.02 Bevindingen ten aanzien van rechtmatigheid 

In deze subparagraaf worden de bevindingen ten aanzien van de rechtmatigheid op basis van de casussen 

benoemd.  

► De te volgen procedure bij verkoop is verankerd in gemeentelijk beleid. Voor drie casussen waarbij gronden zijn 

verkocht vóór 2009 geldt dat de gemeente nog geen grondbeleid had. De Nota Grondbeleid werd voor het 

eerst in 2009 vastgesteld; de Nota Grondprijzen voor het eerst in 2008. De gevolgde procedure van deze drie 

casussen kan niet op gronden van rechtmatigheid getoetst worden aan gemeentelijke kaders die ten tijde van 
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de verkoop nog niet bestonden. In de bevindingen per casus hierboven is deze procedure echter wel inzichtelijk 

gemaakt. 

► Voor de overige zeven casussen geldt dat voor wat betreft de te volgen procedure is gehandeld conform het 

gemeentelijk beleid. Hier is getoetst op de verkoopprocedure, en of de waardebepaling conform de methodiek 

en bandbreedte voorgeschreven in de Nota Grondprijzen was. 

► Er is voor twee casussen sprake van afwijkingen van de exploitatieopzet (casussen 6 en 13). Dit betreft een 

afwijking van de grondprijs in de verkoop ten opzichte van de verwachte prijs in de grondexploitatie. Deze 

afwijking is door het college vastgesteld en gecommuniceerd met de raad. 

► Met betrekking tot de accordering van de verkoop geldt dat in negen casussen akkoord voor de verkoop is 

gegeven door het afdelingshoofd Ontwikkeling als mandaathouder, en dat er in één casus een besluit is 

genomen door het college. Dit betreft casus 1 Mercato. 

► Het afdelingshoofd Ontwikkeling is niet gemandateerd om akkoord te geven op grondverkopen die buiten de 

exploitatieopzet dan wel contractuele afspraken vallen (zie hoofdstuk 04). In de zeven casussen waarbij de 

grondverkoop buiten de contractuele afspraken valt (casussen 6, 8, 9 & 10, 11, 12 en 13) is er een 

collegebesluit gevraagd alvorens door het afdelingshoofd Ontwikkeling akkoord is gegeven.  

► De raad dient volgens het gemeentelijk beleid door het college te worden geïnformeerd bij majeure 

afwijkingen in grondexploitatie, deelnemingen of samenwerkingsverbanden. Er zijn twee casussen (6 en 13) 

waarbij in ons beeld sprake is van een majeure afwijking van de grondexploitatie. In beide casussen is de raad 

inderdaad geïnformeerd over deze afwijking. Daarnaast zijn er drie casussen (8, 11 en 12) waarbij naar ons 

oordeel geen sprake was van een majeure afwijking, maar waarover de raad wel is geïnformeerd. Hiermee 

constateren wij dat de informatievoorziening aan de raad in deze casussen voldoende was. Hierbij dient wel 

opgemerkt te worden dat het voorliggende onderzoek alleen toetst of de raad geïnformeerd is wanneer nodig 

in de voorliggende casussen, en dus geen bredere conclusies kan doen over de opvolging en status van de 

aanbevelingen uit het Rekenkamercommissie onderzoek Vervolgonderzoek Grip op grote bouwprojecten 

(2014). 

► Bij casus 1 (Mercato) is naar ons oordeel de rechtmatigheid van de transactie onvoldoende. Het is onduidelijk 

waarom de gemeente de samenwerking is aangegaan met de betreffende ontwikkelaar. De gemeente heeft 

daarbij aangegeven dat de marktpartij geen grondpositie had in het plangebied ten tijde van de transactie. 

Daarnaast is er geen onderbouwing aanwezig van de overeengekomen koopsom. De gemeente had ten tijde 

van deze transactie nog geen grondbeleid opgesteld; de verkoop kan daarom niet beoordeeld worden op basis 

van het gemeentelijk grondbeleid. Echter, op basis van externe wet- en regelgeving inzake staatssteun en 

aanbesteding kan worden geconstateerd dat de gemeente niet overeenkomstig hiermee heeft gehandeld. 

06.11.03 Bevindingen omtrent interne procedures grondverkopen 

► De beleidskaders die aanwezig zijn, zijn duidelijk vastgelegd en zijn ook bekend bij de medewerkers.  

Deze kaders laten voor medewerkers echter relatief veel ruimte voor eigen interpretaties en afwegingen,  

en schrijven geen strikte procedures voor. Op basis van de gevoerde gesprekken constateren wij dat de in de 

casussen daadwerkelijk gevolgde procedures dan ook van elkaar verschillen, mede veroorzaakt door verschillen 

in de aard van de grondverkopen. Voor alle casussen valt de feitelijk gevolgde procedure echter wel binnen de 

gemeentelijke kaders. Eén casus (casus 1) wordt door ons als onrechtmatig beoordeeld; dit oordeel vellen wij 

op basis van externe wet- en regelgeving inzake staatssteun en aanbesteding.  

► Met betrekking tot de interne procedures omtrent grondverkopen constateren wij dat het proces van 

grondverkopen in de praktijk grotendeels wordt uitgevoerd door het betreffende projectteam. Een 

projectteam bestaat in principe uit een medewerker Ontwikkeling, een planeconoom, en een projectleider.  

Het projectteam geeft ook de grondaanbieding vorm en bepaalt daarmee tevens de prijs van de 

grondaanbieding.    
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Betrokken medewerkers geven in gesprekken aan dat dit waar nodig gebeurt in overleg met collega’s en het 

afdelingshoofd. Het afdelingshoofd heeft hier echter geen formele rol in. Het projectteam pleegt ook overleg 

met de (potentiële) ontwikkelende partij, onder meer over de voorwaarden van de grondverkoop. 

► De keuzes die gemaakt worden in het proces grondverkopen komen grotendeels tot stand op basis van eigen 

afwegingen van medewerkers. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de projectleider van een 

grondexploitatie. Deze onderhoudt in algemene zin ook het contact met het afdelingshoofd van de afdeling 

Ontwikkeling. Gezien het feit dat het afdelingshoofd volgens de gemeentelijke kaders alleen een formele rol 

heeft in het accorderen van een grondverkoop, kan het voorkomen dat het afdelingshoofd op enige afstand 

van de voorbereidingen op de grondaanbieding opereert. Dit is afhankelijk van de (niet formeel vastgelegde) 

contacten tussen het afdelingshoofd en de projectleider. 

► In formele zin moet het college een akkoord geven op grondverkopen. Het Mandaatbesluit van de gemeente 

regelt echter dat het afdelingshoofd Ontwikkeling hiervoor gemandateerd is. In de onderzochte casussen is er 

steeds een collegebesluit dan wel een mandaatbesluit van het afdelingshoofd aanwezig voor de verkoop.  

De bestaande kaders bieden het afdelingshoofd Ontwikkeling een ruim en niet scherp afgebakend mandaat: 

het mandaat stelt dat het afdelingshoofd akkoord kan geven op grondverkopen zolang deze binnen de 

grondexploitatieopzet vallen. Wat onder het ‘vallen binnen de grondexploitatie’ exact moet worden verstaan is 

niet gedefinieerd. Dit maakt dat niet helder is tot hoever het mandaat van het afdelingshoofd reikt, en in welke 

gevallen het afdelingshoofd precies een collegebesluit moet vragen voor de verkoop. 

► De raad dient volgens het gemeentelijk beleid door het college te worden geïnformeerd bij majeure 

afwijkingen in grondexploitatie, deelnemingen of samenwerkingsverbanden. Wij constateren dat de term 

‘majeure afwijkingen’ het college ruimte laat om hierin een eigen afweging te maken. Op basis van de casussen 

constateren wij dat de het college de raad in alle gevallen waarin dat nodig was, heeft geïnformeerd. De ruimte 

die besloten ligt in het beleid betekent (in deze casussen) dan ook niet dat de raad onvoldoende geïnformeerd 

wordt.  

► Er zijn geen procedures opgesteld omtrent interne controle op grondaanbiedingen voorafgaand aan 

grondverkopen. De gemeente werkt wel met een ‘vier ogen’-principe: zo moet het afdelingshoofd Ontwikkeling 

akkoord geven op grondverkopen, en zoeken medewerkers elkaar op wanneer zij dat nodig achten. Op basis 

van gesprekken constateren we dat de controller van de afdeling Ontwikkeling doorgaans niet actief betrokken 

wordt bij de grondaanbieding, de verkoop, of tijdens de procedure. De grondaanbieding wordt vormgegeven 

door het projectteam dat hiervoor wordt samengesteld; hierop vindt geen financiële controle plaats.  

De controller kan gevraagd en ongevraagd advies geven, maar in de praktijk lijkt de controller niet (structureel) 

aan de voorkant betrokken te zijn. De adviseurs control van de afdeling Bedrijfsvoering hebben geen rol in het 

proces van grondverkopen; zij voeren controles achteraf uit. 

► Sinds 2015 stelt het interne team audit een Procesbeschrijving grondexploitaties op in het kader van de VIC 

Grondexploitaties. De procesbeschrijving geeft een weergave van de procedure van (onder andere) 

grondverkopen, en levert een basis voor de rechtmatigheidstoets van de VIC Grondexploitaties.  

De procesbeschrijving heeft niet de status van beleidskader. De afdeling Ontwikkeling is daarnaast dit jaar bezig 

met het beschrijven van de eigen processen. De gemeente geeft aan dat deze procesbeschrijvingen in 

november 2017 gereed zullen zijn. Het is nog niet duidelijk in hoeverre deze procesbeschrijvingen de 

procedures omtrent grondverkopen zullen formaliseren. Het vastleggen van de processen draagt positief bij 

aan een verdere professionalisering van de afdeling Ontwikkeling.   
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06.11.04 Bevindingen omtrent interne cultuur 

► Op basis van dit onderzoek zijn er geen aanwijzingen voor een cultuur waarin de procedures en de integriteit 

van medewerkers (structureel) in het geding zijn. De gesprekspartners uit de interviews kenmerken de cultuur 

binnen de gemeente door een open houding, intensieve contacten en grote betrokkenheid. Brink/AEF herkent 

deze kenmerken in de eigen contacten met de gemeente. De constatering hierbij is wel dat de gemeentelijke 

organisatie sterk lijkt te leunen op persoonlijke verhoudingen en informele afspraken. Dit komt terug in de 

wijze waarop met de melding is omgegaan, maar herkennen we ook in de procesgang van de onderzochte 

casussen. Hierbij geldt wel dat de manier van werken de afgelopen jaren verzakelijkt is en dat er meer zaken 

worden vastgelegd. Hierop zijn verdere verbeteringen mogelijk.  

► De gemeente scoort in brede zin goed op de medewerkersonderzoeken (gehouden in 2008, 2011, 2014 en 

2017). Zo is de score op relevante items als het onderling geven van feedback en de wijze van leidinggeven 

over de jaren gemiddeld. De gemeente scoort echter structureel laag op de stelling ‘wij kunnen elkaar als 

collega’s aanspreken op elkaars gedrag’. Deze stelling is voorgelegd in de medewerkeronderzoeken van 2011, 

2014 en 2017. In deze jaren scoort de gemeente significant lager dan de benchmark. Dit geldt ook voor afdeling 

Ontwikkeling. Deze score kan te maken hebben met het grote belang van persoonlijke verhoudingen en 

informele afspraken binnen de gemeentelijke organisatie.    
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07 OMGANG MET DE MELDING 

In dit hoofdstuk gaan we in op de omgang door de gemeente met de melding van een medewerker, gericht op een 

mogelijke misstand in gemeentelijke grondverkopen. De omgang met voorliggende melding hebben we getoetst 

aan de hand van het beoordelingskader zoals beschreven in hoofdstuk 05. Alvorens hierop in te gaan, beschrijven 

we een feitelijke reconstructie van de melding. Deze reconstructie is tot stand gekomen door het analyseren van 

beschikbaar gestelde documenten en het voeren van interviews. Aan het eind van het hoofdstuk doen we 

bevindingen over de gemeentelijke voorzieningen voor klokkenluidersmeldingen in brede zin. 

07.01 Feitelijke reconstructie van de omgang met de melding 

Onderstaand is een chronologische, feitelijke weergave van het verloop van de melding van de melder over de 

mogelijke misstanden in de grondverkopen. Deze weergave is opgesteld op basis van de door de gemeente 

beschikbaar gestelde documenten en interviews met de betrokkenen. Daar waar voor ons onduidelijkheden zijn in 

de feitelijke reconstructie, bijvoorbeeld doordat bronnen elkaar tegenspreken, is dit in de tekst vermeld. 

 

2008 

► De melder zet een aantal vraagtekens bij een grondtransactie binnen het project Mercato naar aanleiding van 

zijn reguliere werkzaamheden inzake een WOZ-taxatie. De vraagtekens betreffen voor de melder 

onverklaarbare grote sprongen in de waarde van gronden die de gemeente aan derde verkocht heeft.  

Hij zet deze op papier en overlegt hierover met een senior collega. De melder ontvangt in vervolg op dit overleg 

geen reactie.  

 

2014 

► De melder stelt vraagtekens bij een transactie. Deze vraagtekens zijn dezelfde als bij de eerdere transactie in 

2008. In vervolg hierop analyseert hij een aantal aanvullende grondverkopen. Uit deze analyse komt in zijn 

optiek een repeterend patroon naar voren. Hij legt zijn bevindingen vast in een eigen dossier. 

► In december 2014 benadert de melder een collega binnen de gemeente, die hij in vertrouwen neemt.  

Deze persoon is niet de leidinggevende van de melder en ook niet de vertrouwenspersoon die door de 

gemeente is aangewezen in het kader van de Klokkenluidersregeling. De door de melder in vertrouwen 

genomen persoon had naar mening van de melder kennis van zaken en ook een directe link met de 

gemeentesecretaris. De melder legt zijn bevindingen zonder waardeoordeel aan de door hem in vertrouwen 

genomen persoon voor. De door de melder in vertrouwen genomen persoon vraagt de melder zijn bevindingen 

op papier te zetten. Deze doet dat in zeven pagina’s. 

 

2015 

► Op basis van de uitgeschreven bevindingen voeren beiden een aantal gesprekken. Ook de door de melder in 

vertrouwen genomen persoon heeft niet direct een verklaring voor de door de melder geconstateerde feiten. 

Hij stelt de melder voor de analyse van de melder te bespreken met de gemeentesecretaris. De melder stemt 

hiermee in. De melder geeft aan dat het akkoord is dat zijn naam  wordt genoemd in het gesprek met de 

gemeentesecretaris, maar dat hij verder anoniem wil blijven.  

► In maart 2015 benadert de door de melder in vertrouwen genomen persoon de gemeentesecretaris met de 

bevindingen van de melder.    



14 november 2017 
Referentie 000128.007.01/17001246-4/ST/ISO:EvdL/IJ 

Onderzoek gemeentelijke grondtransacties 
Periode 2007 - 2017 

60 

De door de melder in vertrouwen genomen persoon overhandigt de zeven pagina’s met feitelijke bevindingen 

aan de gemeentesecretaris. Ook hier is geen sprake van een waardeoordeel. Het document van de melder 

bevat op dat moment nog de naam van de melder en de datum waarop het is opgesteld.  

► De gemeentesecretaris bespreekt de kwestie met het hoofd van afdeling Bedrijfsvoering, die als leidinggevende 

verantwoordelijk is voor het taakveld control. Ook informeert de gemeentesecretaris zijn directe collega, de 

directeur Ontwikkeling. In vervolg hierop verzoekt de gemeentesecretaris de door de melder in vertrouwen 

genomen persoon een voorstel op te stellen voor een nader onderzoek naar de geconstateerde feiten. In de 

mailwisseling vermeldt de gemeentesecretaris dat hij en het hoofd van afdeling Bedrijfsvoering van mening zijn 

dat het signaal serieus moet worden onderzocht. Het hoofd van afdeling Bedrijfsvoering stelt voor om het 

vraagstuk mee te nemen in de VIC Grondexploitatie 2015.   

► De door de melder in vertrouwen genomen persoon stelt een memo op met daarin een voorstel voor het uit te 

voeren onderzoek en een advies hoe om te gaan met de melding. In dit memo noemt de door de melder in 

vertrouwen genomen persoon verschillende opties voor het uitvoeren van een onderzoek: een intern 

onderzoek in de vorm van een reguliere Verbijzonderde Interne Controle (VIC), een intern onderzoek op ad-hoc 

basis, een extern onderzoek in het kader van de jaarlijkse accountantscontrole of een extern afzonderlijk 

onderzoek door accountant. In het memo staat verder dat de aard van de signalen aanleiding geven voor 

feitenonderzoek, maar er tegelijk nog geen duidelijkheid is of misstanden hebben plaatsgevonden. 

► De door de melder in vertrouwen genomen persoon bespreekt zijn voorstel met de gemeentesecretaris.  

Deze verzoekt hem het onderzoeksvoorstel aan te passen ter bespreking in het college. De door de melder in 

vertrouwen genomen persoon gaat hiermee aan de slag.  

► Het uiteindelijke voorstel aan het college bevat een beschrijving van de vraagstelling voor het nadere 

onderzoek. Deze beschrijving is in lijn met de voorkeur van de gemeentesecretaris, en behelst de uitvoering van 

een intern onderzoek dat de vorm heeft van een VIC en te beschouwen is als onderzoek in het kader van de 

Klokkenluidersregeling (zie vervolg). De uit te voeren VIC zou zich moeten toespitsen op voorliggende melding.  

Het onderzoek zou tot doel moeten hebben om “na te gaan of de feiten aangaande de grondtransacties het 

vermoeden van een misstand bevestigen.” Het voorstel aan het college stelt dat het vooral van belang is om te 

constateren of er afwijkingen van het beleid zijn geweest, of er omstandigheden zijn geweest die dat rechtvaardigen 

en hoe de besluitvorming over een dergelijke afwijkingen heeft plaatsgevonden.8) 

► Aan het voorstel voor het uit te voeren onderzoek koppelt de door de melder in vertrouwen genomen persoon 

het advies om de melding ‘te beschouwen als een melding op grond van de Regeling Klokkenluiders’. Hij doet 

dit vanuit procedurele overwegingen met de bedoeling om zorgvuldig met alle betrokkenen om te gaan en de 

anonimiteit van de melder te waarborgen. Het advies is niet gegeven op inhoudelijke gronden. De melder is op de 

hoogte van het advies van de door de melder in vertrouwen genomen persoon. De door de melder in 

vertrouwen genomen persoon geeft aan dat hij dit advies op eigen initiatief heeft gegeven en niet namens of 

op verzoek van de melder. De melder geeft echter aan dat het beroep op de Klokkenluidersregeling wel 

namens hem is gedaan.  

► Het voorstel aan het college van de door de melder in vertrouwen genomen persoon wordt op 20 maart 2015 

naar de gemeentesecretaris verzonden, die het ongewijzigd doorstuurt naar het college. Het voorstel aan het 

college wordt vergezeld van een aanbiedingsnotitie van de gemeentesecretaris, waarin erop wordt gewezen dat de 

aard van het ontvangen signaal nader onderzoek rechtvaardigt en dat op basis van de bevindingen hieruit tot 

diepgaander (extern) onderzoek kan worden besloten. Het collegevoorstel bevat daarnaast als bijlage het door de 

melder opgestelde overzicht van de grondtransacties waarop de melding betrekking heeft, zonder vermelding 

van de datum en de naam van de melder. Het voorstel wordt op 24 maart 2015 in het overleg van het college 

besproken. 

                                                                    
8 De VIC’s zouden vanaf 2015 voor het eerst in eigen beheer uitgevoerd gaan worden, De scope en aanpak van de VIC Grondexploitaties moesten 
in deze periode (eerste helft 2015) nog worden bepaald. 
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► Voorafgaand aan de collegevergadering voert de gemeentesecretaris bilateraal gesprekken over het voorstel 

met twee wethouders en de locoburgemeester. Deze reageren kritisch op het advies om de melding onder de 

Klokkenluidersregeling te laten vallen. Het beeld hierbij is, dat de melder zijn bevindingen waardevrij heeft 

gedeeld met de door de melder in vertrouwen genomen persoon louter met de vraag hoe hij hier tegenaan 

kijkt. De wethouders vragen om opheldering over het precieze karakter van de melding. 

► Naar aanleiding van de gesprekken met de wethouders en locoburgemeester heeft de gemeentesecretaris een 

gesprek met de door de melder in vertrouwen genomen persoon. De vraag is met welke intentie de melding 

precies door de melder is gedaan. Door de gesprekken met de leden van het college en de door de melder in 

vertrouwen genomen persoon komt de gemeentesecretaris tot het beeld dat de melding toch niet onder de 

Klokkenluidersregeling dient te vallen. De redenen hiervoor zijn zowel procedureel (de melder had niet de 

procedure uit de Klokkenluidersregeling gevolgd) als inhoudelijk van aard (de melding zou niet aan de 

voorwaarden uit de Klokkenluidersregeling voldoen).9 Een verdere overweging was dat het voorstel om de 

procedure van de Klokkenluidersregeling te volgen, kwam van de door de melder in vertrouwen genomen 

persoon en niet direct van de melder10. De gemeentesecretaris besloot echter het voorstel aan het college 

ongewijzigd door te zetten vanwege de procedurele duidelijkheid over het vervolgproces en de overweging dat het 

een bestuurlijke afweging moest zijn om de Klokkenluidersregeling wel of niet van toepassing te verklaren. 

► Het voorstel dat in de vergadering wordt gebracht, bevat nog wel het advies om de melding onder de 

Klokkenluidersregeling te laten vallen. Het college bespreekt dit voorstel tijdens de collegevergadering van 

24 maart 2015. De bespreking heeft plaatsgevonden tijdens het vertrouwelijke deel van de vergadering of 

tijdens de ‘nazit’. Regulier wordt van een vertrouwelijke bespreking wel een verslag gemaakt. Hierin worden de 

genomen besluiten vastgelegd. De ‘nazit’ van de vergadering wordt regulier gebruikt om het college op de 

hoogte te stellen van zaken, zonder dat hierover besluitvorming plaatsvindt. Hiervan wordt regulier geen 

verslag gemaakt. In de onderhavige situatie is van de bespreking geen verslag gemaakt en zijn de genomen 

besluiten niet vastgelegd.  

► Het college besluit het advies om de melding onder de Klokkenluidersregeling te laten vallen niet over te 

nemen. In de vergadering besluit het college om wel een nader onderzoek in te stellen naar de melding, 

primair gericht op het verhelderen van de achtergrond en inhoud van de melding. 

► De gemeentesecretaris koppelt de resultaten van de vergadering terug aan de door de melder in vertrouwen 

genomen persoon en de teamleider van het auditteam. De door de melder in vertrouwen genomen persoon 

vindt het besluit om de melding niet onder de Klokkenluidersregeling te laten vallen niet problematisch, omdat 

de melder in zijn beeld zelf geen aanspraak had gemaakt op de Klokkenluidersregeling.  

► De door de melder in vertrouwen genomen persoon geeft aan dat hij het besluit van het college op eigen 

initiatief en informeel heeft teruggekoppeld aan de melder. In deze terugkoppeling heeft hij de melder op de 

hoogte gesteld van het feit dat zijn melding niet onder de Klokkenluidersregeling zou vallen. De melder geeft 

echter aan dat er de dag na de collegevergadering (25 maart 2015) een één-op-één gesprek heeft 

plaatsgevonden tussen hem en de gemeentesecretaris. Hierin heeft de gemeentesecretaris hem naar verluid 

toegezegd, dat zijn melding wel onder de Klokkenluidersregeling zou vallen. De melder geeft aan dat hij toen 

ook heeft vernomen dat de gemeentesecretaris ook het hoofd van afdeling Ontwikkeling op de hoogte heeft 

gesteld van dit feit.  

                                                                    
9 In de Klokkenluidersregeling staat een melding beschreven als “een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de 
gemeentelijke organisatie waar de ambtenaar werkzaam is omtrent: 
a. een strafbaar feit; 
b. een schending van regelgeving of beleidsregels; 
c. het misleiden van justitie; 
d. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu, of 
e. het bewust achterhouden van informatie over deze feiten.” 
10 De melder heeft hier zoals beschreven een ander beeld van en geeft aan de het beroep op de Klokkenluidersregeling wel namens hem is 
gedaan. 
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De gemeentesecretaris geeft echter aan op die specifieke datum zeker niet met de melder te hebben gesproken over 

het van toepassing zijn van de Klokkenluidersregeling, omdat het college immers kort daarvoor had besloten de 

regeling juist niet van toepassing te verklaren. De gemeentesecretaris meldt dat hij in het gehele traject (bewust) 

geen contact heeft opgenomen met de melder, om de privacy van de melder te respecteren. Hij geeft aan het 

beeld te hebben dat hij in dit stadium in het geheel niet één-op-één met de melder heeft gesproken.  

Er zijn geen aanvullende bronnen die bevestigen dan wel ontkennen dat het gesprek tussen de melder en de 

gemeentesecretaris heeft plaatsgevonden.  

► In het vervolg op de collegevergadering vraagt de gemeentesecretaris aan de teamleider van het auditteam 

van de gemeente het onderzoek naar de melding uit te voeren. De gemeentesecretaris bespreekt dit verzoek 

mondeling in een overleg met de teamleider van het auditteam, in aanwezigheid van de door de melder in 

vertrouwen genomen persoon. Hij geeft aan dat het college dit onderzoek wil laten uitvoeren en hij hiervoor de 

ambtelijk opdrachtgever is. De teamleider functioneerde op dat moment als vervanger van afdelingshoofd 

Bedrijfsvoering, die oorspronkelijk voor dat overleg was uitgenodigd. Ook worden er stukken overhandigd aan de 

teamleider, te weten de bevindingen van de melder en ook het voorstel dat in het college aan de orde is geweest met 

daarin opgenomen de vraagstelling voor het onderzoek zoals voorgelegd aan het college. De gemeentesecretaris 

geeft aan Brink/AEF aan dat de mondelinge vraagstelling zoals de gemeentesecretaris deze aan de teamleider 

van het auditteam meegaf, bij benadering overeenkomt met de vraagstelling uit het onderzoeksvoorstel dat 

aan het college is voorgelegd. Hij heeft de teamleider van het auditteam ruimte gelaten om zelf de 

onderzoeksopzet te bepalen. Op dat moment moest de onderzoeksopzet van een reguliere VIC nog worden 

uitgewerkt en was daarmee nog niet beschikbaar. In de documenten, opgesteld door het auditteam, wordt voor 

het onderzoek ook de term ‘audit grondexploitatie’ gebruikt, wat suggereert dat het team dit onderzoek als 

audit beschouwde. 

► De teamleider van het auditteam pakt het interne onderzoek op samen met een gedetacheerde externe 

onderzoeker. Het onderzoek is een maatwerkonderzoek en maakt geen onderdeel uit van de (reguliere) VIC 

Grondexploitaties 2015. De teamleider heeft op 9 april 2015 een eerste gesprek met de melder gehad, waarin 

ook het doel van het onderzoek is uitgelegd. Op 12 mei 2015 volgt een tweede gesprek. In beide gesprekken 

geeft de melder een toelichting op zijn bevindingen. 

► De teamleider van het auditteam kiest voor het onderzoek vier casussen uit van de tien casussen die de melder 

had vermeld in zijn zeven pagina’s. Op haar verzoek levert de melder meer informatie over deze vier casussen 

aan. 

► Tijdens het onderzoek vinden vijf aanvullende gesprekken plaats tussen de teamleider van het auditteam en de 

melder voor aanvullende vragen.  

► Op 20 juli 2015 (gedurende het onderzoek) wordt de teamleider van het auditteam ziek en is twee maanden 

afwezig. In deze periode ligt het onderzoek stil.  

► Begin september 2015 heeft de teamleider van het auditteam weer contact met de melder. De teamleider van 

het auditteam licht de voorlopige bevindingen mondeling aan hem toe. De teamleider van het auditteam geeft 

aan dat het onderzoeksteam nog een reactie van afdeling Ontwikkeling moet krijgen op de conceptrapportage. 

Dit was het laatste directe contact tussen de teamleider van het auditteam en de melder. 

► Eind september 2015 bespreekt de teamleider van het auditteam het conceptrapport met afdeling 

Ontwikkeling en vraagt hen hierop te reageren.  

► In september/oktober 2015 informeert de teamleider van het auditteam de gemeentesecretaris mondeling 

over de bevindingen van het onderzoek en vermeldt de voorlopige conclusie dat er (uitgaande van de 

vraagstelling van het onderzoek) geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd. Dit was op basis van de 

conceptrapportage, voordat het wederhoor van afdeling Ontwikkeling was verwerkt. De gemeentesecretaris 

spreekt af dat het onderzoek, na verwerking van deze aanvullende informatie, aan het Directieteam van de 

gemeente wordt aangeboden.  
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De teamleider van het auditteam geeft in het gesprek met de gemeentesecretaris aan dat de grondtransacties 

ook extra aandacht zouden krijgen in de VIC Grondexploitaties 2015.  

► In oktober 2015 ontvangt de teamleider van het auditteam de reactie van afdeling Ontwikkeling op het 

conceptrapport. Het auditteam komt er niet aan toe deze opmerkingen te verwerken. Dit gezien andere 

prioriteiten in de werkzaamheden. 

► In december 2015 informeert de door de melder in vertrouwen genomen persoon, in zijn hoedanigheid als 

waarnemend concerncontroller, bij de teamleider van het auditteam naar de status van het rapport.  

De teamleider van het auditteam geeft aan dat de aanbevelingen uit het onderzoek worden meegenomen in 

de rapportage van de VIC Grondexploitaties 2015 en de opmerkingen van afdeling Ontwikkeling geen grote 

invloed hebben op de conclusies. 

 

2016 

► In april/mei 2016 benadert de door de melder in vertrouwen genomen persoon de teamleider van het 

auditteam wederom om te informeren naar de stand van zaken van het onderzoek. Hij krijgt conceptteksten te 

zien. De door de melder in vertrouwen genomen persoon vindt de conceptteksten verwarrend, omdat de 

termen ‘audit’ en ‘VIC’ in deze teksten door elkaar heen worden gebruikt. Ook zou nog informatie missen.  

Ze bekijken samen wat er nog ontbreekt om de audit af te maken. De teamleider geeft aan dat zij met dit onderzoek 

en haar expertise niet de marktconformiteit kan controleren en zij het onderzoek en de VIC Grondexploitatie 2015 op 

elkaar betrekt. De gemeentesecretaris is niet op de hoogte van de uitgewisselde informatie in het contact 

tussen de teamleider en de door de melder in vertrouwen genomen persoon. 

► De door de melder in vertrouwen genomen persoon bespreekt zijn waarnemingen over de voortgang van het 

onderzoek met de melder. Beiden constateren dat het onderzoek zich alleen richt op de rechtmatigheid van de 

grondtransacties en niet op de marktconformiteit van de gehanteerde grondprijzen. Gezien de aard van de 

melding was dit wel de verwachting van de melder. 

► In periode april – juni 2016 hebben de teamleider van het auditteam en de door de melder in vertrouwen 

genomen persoon enkele malen contact over de voortgang van het onderzoek naar aanleiding van de melding.  

► Op 20 juli 2016 wordt de rapportage VIC Grondexploitaties 2015 aangeboden aan het Directieteam.  

Uit het VIC-onderzoek komen geen onrechtmatigheden naar voren. In de rapportage wordt niet specifiek 

ingegaan op de melding. 

► In oktober 2016 neemt de door de melder in vertrouwen genomen persoon contact op met de 

gemeentesecretaris om navraag te doen naar de status van het onderzoek van de melding.  

De gemeentesecretaris geeft aan enkel de rapportage van de VIC Grondexploitaties 2015 te hebben ontvangen 

en verzoekt de door de melder in vertrouwen genomen persoon contact op te nemen met de teamleider van 

het auditteam en te vragen naar de status van het onderzoek.  

► De door de melder in vertrouwen genomen persoon heeft in november 2016 contact met de teamleider van 

het auditteam over de status van het onderzoek. De teamleider van het auditteam overlegt de documenten 

van de VIC Grondexploitaties 2015. De door de melder in vertrouwen genomen persoon constateert dat er in 

vervolg hierop geen afzonderlijke rapportage komt in het kader van het onderzoek naar de melding.  

De teamleider van het auditteam beaamt dit. Als reden hiervoor geeft de teamleider van het auditteam aan dat 

de tussentijdse bevindingen die in het onderzoek naar de melding zijn gedaan, binnen de gemeente al bekend 

waren. Omdat in de opvolging van reguliere accountantsrapportages en rekenkameronderzoeken al aandacht was 

voor de gemeentelijke procedures met betrekking tot grondexploitaties, onderneemt de door de melder in 

vertrouwen genomen persoon geen vervolgactie. 

► De gemeentesecretaris had de verwachting dat de teamleider van het auditteam de resultaten van het 

onderzoek naar de melding zelf zou terugkoppelen aan de door de melder in vertrouwen genomen persoon en 

de melder.    
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De teamleider van het auditteam heeft dit op eigen initiatief wel gedaan aan de door de melder in vertrouwen 

genomen persoon. De melder heeft vanuit de teamleider van het auditteam alleen een mondelinge 

terugkoppeling gekregen van de voorlopige bevindingen (dit was in september 2015).  

► De wethouder en het college hebben in de loop van de tijd niet meer naar de uitkomsten van het onderzoek 

gevraagd. De gemeentesecretaris heeft het college hierover ook niet actief geïnformeerd.  

► Medio september 2016 neemt de melder contact op met een eigen externe vertrouwenspersoon. Dit omdat hij 

geen vertrouwen meer heeft in het interne onderzoek van de gemeente. Met deze persoon voert hij enkele 

gesprekken, die niet direct tot actie leiden.  

 

2017 

► Eind maart 2017 treedt de melder uit dienst van de gemeente. 

► In maart 2017 neemt de melder contact op met een journalist van de plaatselijke krant De Telstar.  

Een publicatie op basis van zijn melding vindt plaats in juni 2017. Een conceptversie van het artikel is voor 

publicatie voorgelegd aan het college. Op verzoek van de gemeente zijn enkele uitspraken die betrekking 

hadden op personen uit het artikel verwijderd. 

07.02 Bevindingen omtrent de omgang met de Klokkenluidersregeling 

Bij het beoordelen van de omgang met de melding constateren wij dat er bij betrokkenen verschillende beelden 

hebben bestaan over de vraag of de melding wel of niet onder de Klokkenluidersregeling zou (moeten) vallen.  

Met betrekking tot deze vraag zijn de volgende feiten relevant:  

► We constateren dat de melder de informatie over de grondverkopen in eerste instantie zonder waardeoordeel 

heeft voorgelegd aan de door hem in vertrouwen genomen persoon. De melder heeft geen beroep gedaan op 

de Klokkenluidersregeling. De melder heeft de in de Klokkenluidersregeling vastgelegde procedure ook niet 

gevolgd. In de regeling staat immers vermeld dat een melding dient te worden gedaan bij de leidinggevende 

van de melder, diens leidinggevende of de door de gemeente aangewezen vertrouwenspersoon. Dit is niet 

gebeurd. De melder heeft ervoor gekozen om een andere medewerker van de gemeente in vertrouwen te 

nemen. 

► De door de melder in vertrouwen genomen persoon heeft de gemeentesecretaris vervolgens geadviseerd om 

de melding uit procedurele overwegingen onder de Klokkenluidersregeling te laten vallen. Hij heeft hierover 

wel met de melder gesproken, maar geeft aan dat de melder niet heeft verzocht om namens hem een beroep 

op de Klokkenluidersregeling te doen. De melder geeft aan dat dit wel op zijn verzoek is gebeurd.  

De verklaringen lopen daarmee op dit punt uiteen. In het vervolg heeft de gemeentesecretaris het advies van 

de voor de melder in vertrouwen genomen persoon in eerste instantie overgenomen en opgenomen in het 

voorstel aan het college. In aanloop naar de collegevergadering is hij op basis van individuele gesprekken met 

leden van het college tot een andere afweging gekomen en ondersteunt hij het voorstel niet meer.  

In een vertrouwelijk deel van de collegevergadering dan wel tijdens de nazit van de vergadering, is vervolgens 

besloten het advies uit het collegevoorstel niet over te nemen. De overweging was dat het ging om een relatief 

zwak signaal en dat er behoefte was aan een verheldering van het geconstateerde issue alvorens nadere 

besluiten te nemen.  

► De gemeentesecretaris heeft dit besluit medegedeeld aan de persoon die door de melder in vertrouwen was 

genomen. Deze heeft het besluit op eigen initiatief op informele wijze aan de melder doorgegeven. De melder 

geeft echter aan dat hij in een persoonlijk gesprek een dag na de bijeenkomst van het college van de 

gemeentesecretaris heeft vernomen dat de Klokkenluidersregeling wel zou worden toegepast. Ook op dit punt 

lopen de verklaringen uiteen.  

 

Op basis van deze feiten komen wij ten aanzien van het al dan niet toepassen van de Klokkenluidersregeling tot de 

volgende bevindingen: 
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► Het is onduidelijk of de melder zelf een beroep op de Klokkenluidersregeling heeft gedaan. De verklaringen 

hierover lopen uiteen. Onze interpretatie is dat de door de melder in vertrouwen genomen persoon in een 

gesprek met de melder heeft gezegd de gemeentesecretaris en daarna het college te willen adviseren om de 

melding onder de Klokkenluidersregeling te laten vallen en dat de melder hiermee heeft ingestemd.  

Impliciet heeft de melder aangenomen dat de door hem in vertrouwen genomen persoon het verzoek hiertoe 

op zijn initiatief zou doen. De door de melder in vertrouwen genomen persoon had deze indruk niet en geeft 

aan zijn voorstel om de melding onder de Klokkenluidersregeling te laten vallen gebracht te hebben als een 

eigen advies en niet op verzoek van de melder. 

► De wijze waarop de melding in de bijeenkomst van het college is toegelicht en besproken, geeft een indruk van 

onderschatting. Het beeld is dat de melding, gegeven het feit dat het vooraf is besproken met drie betrokken 

bestuurders en het uitgeschreven voorstel voorafgaand aan de vergadering aan de collegeleden beschikbaar is 

gesteld, betrekkelijk ‘low profile’ in het college is besproken. Het gewicht dat aan de melding werd gegeven 

was relatief beperkt, evenals het gevoel van urgentie om hiermee iets te doen. Alvorens te besluiten de 

Klokkenluidersregeling al dan niet toe te passen, was behoefte aan meer duidelijkheid over de melding.  

Door het ontbreken van een verslag van de bespreking is echter niet duidelijk welke afspraken zijn gemaakt om 

tot deze duidelijkheid te komen en hoe het college bij verdere opvolging van de melding zou worden 

betrokken. Ambtelijk is aangegeven dat het niet vastleggen van de gemaakte afspraken mogelijk is veroorzaakt 

door het feit dat het voorstel aan het college spoedheidshalve niet via de standaardprocedure is aangeleverd. 

Dit laat onverlet dat  de zorgvuldigheid op dit punt te wensen heeft overgelaten. 

► Het college heeft besloten het advies dat in het collegevoorstel is opgenomen over het toepassen van de 

Klokkenluidersregeling, niet over te nemen. Brink/AEF acht het echter niet aan het college om te bepalen of 

een melding onder de Klokkenluidersregeling zou moeten vallen. In de Klokkenluidersregeling is ook niet 

opgenomen dat het college de bevoegdheid hiertoe heeft.11 Het besluit van het college druist in tegen de aard 

van de Klokkenluidersregeling. Deze regeling is bedoeld om een melder/klokkenluider te beschermen. Het past 

niet om deze te ‘overrulen’ middels een besluit van het college. Daarbij dient te worden opgemerkt dat door de 

manier waarop het signaal aan het college is overgebracht, het niet eenduidig overkwam als een melding in de 

zin van de Klokkenluidersregeling. Het was in deze situatie beter geweest om (al dan niet via de 

vertrouwenspersoon van de gemeente) contact op te nemen met de melder en hem expliciet de keuze te 

geven om de melding al dan niet onder de Klokkenluidersregeling te laten vallen. Indien hij dit wenste, was het 

aan de gemeente om hem te wijzen op de procedure die hiervoor dient te worden gevolgd. 

► Ook over de terugmelding van het besluit van het college lopen de verklaringen uiteen. De melder geeft aan 

dat hij direct van de gemeentesecretaris heeft gehoord dat de melding onder de Klokkenluidersregeling valt. 

De gemeentesecretaris ontkent dit. De door de melder in vertrouwen genomen persoon geeft aan dat hij de 

melder mondeling van het negatieve besluit van het college op de hoogte heeft gesteld. Op basis van de 

verklaringen acht Brink/AEF het niet waarschijnlijk dat de gemeentesecretaris een dag na het besluit van het 

college om de Klokkenluidersregeling niet toe te passen, aan de melder zou hebben gemeld dat dit wel het 

geval is. Feit is wel dat de melder door de gemeente formeel niet op de hoogte is gesteld van het genomen 

besluit. Het is het initiatief van de door de melder in vertrouwen genomen persoon geweest om de melder 

hierover te informeren.   

07.03 Bevindingen omtrent het onderzoek naar aanleiding van de melding 

Voor het interne onderzoek naar de melding dat in 2015 na de collegevergadering in gang is gezet, constateren we 

dat de beelden die bestaan over de exacte opzet en doelstelling uiteen lopen: enerzijds zou het moeten gaan om 

                                                                    
11 In de Klokkenluidersregeling is alleen opgenomen dat het meldpunt een melding niet ontvankelijk kan verklaren. In de onderhavige casus is geen 
meldpunt ingesteld. 
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een onderzoek gericht op het verhelderen van de melding, anderzijds zou het moeten gaan om een onderzoek om 

te bepalen of er al dan niet sprake is van een misstand in de grondtransacties.  

In het beeld van collegeleden is besloten om de melding eerst verder te verkennen alvorens tot een inhoudelijk 

besluit te komen over de behandeling van de melding en een mogelijk onderzoek in de zin van de 

Klokkenluidersregeling. Het onderzoek, ingesteld door het gemeentelijk auditteam, is uitgevoerd als een 

inhoudelijke toetsing (audit) van de grondtransacties. Wij constateren dat het karakter van het onderzoek 

verschillend is opgevat door verschillende betrokkenen. Daarnaast is niet helder of het college al dan niet de 

opdrachtgever van het onderzoek was. De beelden hierover lopen eveneens uiteen. 

 

De formele vraagstelling vanuit de gemeentesecretaris aan de teamleider van het auditteam is overeenkomstig het 

onderzoeksvoorstel in het memo aan het college. Deze vraagstelling liet het auditteam veel ruimte om het 

onderzoek zelf in te vullen. Er is geen onderzoeksplan opgesteld met daarin een beschrijving van de scope van het 

onderzoek, de op te leveren resultaten, de uit te voeren activiteiten, en de planning. Dit maakt onduidelijk wat nu 

precies de aard en inhoud van het onderzoek moesten zijn. 

  

In projectmatige zin is de rol van de opdrachtgever voor het onderzoek door de gemeentesecretaris beperkt 

ingevuld. Hij heeft niet actief toegezien op de uitvoering en afronding van het onderzoek. Wel is de 

gemeentesecretaris op de hoogte gesteld van de tussentijdse bevindingen van het onderzoek. Hij heeft deze voorlopige 

uitkomsten besproken in het directieteam, maar niet met het college. Het college is niet op de hoogte gesteld van de 

voortgang en uitkomsten van het onderzoek. Het college heeft hiernaar ook niet geïnformeerd.  

 

Het onderzoek dat in gang is gezet, betrof een intern onderzoek. Voor de gemeente was dit een relatief licht 

instrument waarbij de gemeente zelf controle had op de vraagstelling. Een extern onderzoek was een zwaarder 

instrument geweest. De optie voor een extern onderzoek is niet opgenomen in het voorstel aan het college.  

In de oplegnotitie van het collegevoorstel door de gemeentesecretaris is wel aangegeven dat de bevindingen in het 

interne onderzoek zouden kunnen leiden tot diepgaander (extern) onderzoek. Gezien de behoefte aan verheldering van 

de melding heeft het college niet overwogen om in eerste instantie een extern onderzoek in te stellen.  

 

Het gekozen interne onderzoekstraject richtte zich niet op het verhelderen van de melding (waar het college 

behoefte aan had), maar had tot doel de melding inhoudelijk te onderzoeken en helderheid te krijgen over de door 

de melder aangedragen grondtransacties. Het is Brink/AEF onduidelijk waarom hiervoor is gekozen. De vraagstelling 

lijkt niet in lijn met de uitkomsten van de bespreking tijdens het college. Door de afwezigheid van een verslag is dit 

niet verder te achterhalen. 

 

Het interne onderzoekstraject dat in gang is gezet, richtte zich enkel op de rechtmatigheid van de grondtransacties 

en niet op de marktconformiteit van de grondprijzen. De aanname was dat met een toetsing van de grondprijzen 

aan de bandbreedtes van grondprijzen zoals vermeld in de Nota Grondprijzen ook de marktconformiteit van deze 

prijzen zou zijn getoetst. Hoewel de bandbreedtes, zoals gesteld in de Nota Grondprijzen, marktconformiteit in 

ogenschouw nemen, is een grondverkoop die binnen deze bandbreedtes valt echter niet noodzakelijkerwijs 

marktconform. Het uitgevoerde onderzoek komt daarmee onvoldoende tegemoet aan de inhoudelijke bevindingen 

van de melder en geeft op basis van de vraagstelling geen verklaring voor de sprongen in de grondwaarde die de 

melder heeft geconstateerd. 

 

Het onderzoek van het auditteam is niet formeel afgerond. Er is geen definitieve rapportage beschikbaar.  

Het auditteam geeft aan bij Brink/AEF dat de tussentijdse bevindingen van het onderzoek in het najaar van 2016 

zijn meegenomen in de VIC Grondexploitaties 2015. Het onderzoeksvoorstel van de gemeentesecretaris aan het 

college vermeldt in dit geval een mogelijke wisselwerking tussen het onderzoek en de VIC Grondexploitaties.  
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Er heeft tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer echter geen overleg plaatsgevonden op dit punt en is door 

de opdrachtgever ook niet expliciet een besluit genomen over het niet afronden van het onderzoek. De uitkomsten 

van de VIC Grondexploitaties 2015 bevatten daarnaast geen expliciete verwijzing naar het onderzoek van de 

melding. Tevens speelt dat deze VIC zich alleen richt op transacties die hebben plaatsgevonden in het jaar 2015 en 

niet op specifieke transacties waarop de melding van de melder betrekking heeft. Het overgrote deel van de door 

de melder aangebrachte casussen speelde juist in eerdere jaren. Daarnaast ziet de VIC Grondexploitaties 2015 

eveneens alleen toe op de rechtmatigheid van de grondtransacties en niet op de marktconformiteit.  

07.04 Bevindingen omtrent omgang met de melder 

We constateren dat de gemeente vanuit haar rol als werkgever ten tijde van de melding en gedurende de 

onderzoeksperiode niet actief contact heeft gezocht met de melder. Het contact dat er was, verliep informeel en op 

eigen initiatief van de door de melder in vertrouwen genomen persoon. Daarnaast had de teamleider van het 

auditteam contact met de melder, maar dit contact was gericht op het onderzoek en de uitwisseling van 

inhoudelijke gegevens.  

 

In het verlengde hiervan is de melder door de gemeente vanaf het moment van de melding tot aan het vertrek bij 

de gemeente geen ondersteuning geboden. De verklaring die de gemeente hiervoor geeft, is dat men de privacy 

van de melder niet wilde schaden. Wij achten deze verklaring niet afdoende. Ook zonder de privacy van de melder 

in het geding te laten zijn, had de gemeente contact kunnen leggen met de melder om met hem te bespreken hoe 

met de ontstane situatie om te gaan.  

 

Tot slot constateren wij dat er geen aanwijzingen zijn dat de uitdiensttreding van de melder bij de gemeente op 

enigerlei wijze te maken heeft met de melding die hij eerder heeft gedaan.   
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Tot slot  

  
Dubbelklik hier om een afbeelding in te voegen. 
  

Deel 4: Conclusies en 

aanbevelingen 
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08 CONCLUSIES  

08.01 Conclusies omtrent grondtransacties 

Op casusniveau zijn er onvolkomenheden op gebied van procedure en marktconformiteit, maar er zijn geen 

aanwijzingen dat de gemeentegrond structureel tegen niet-marktconforme prijzen is verkocht 

► Ten aanzien van het casusonderzoek omtrent grondtransacties constateren wij dat er geen indicatie aanwezig 

is dat gemeente in de periode tussen 2007 en 2017 grond structureel tegen een te lage prijs heeft verkocht aan 

ontwikkelaars.  

► Voor twee casussen geldt dat de transacties niet als marktconform worden beschouwd. Voor casus 1 betreft dit 

met name de prijsstelling van de kavels voor sociale huurappartementen. Voor casus 5 betreft dit de 

prijsstelling van de kavels voor de sociale grondgebonden huurwoningen en de contractuele voorwaarde 

waarbij de koper de woningen slechts minimaal vijf jaar diende te exploiteren als sociale huurwoningen.  

Deze transacties hebben plaatsgevonden in 2007 en 2008. Op basis van de door ons ontvangen stukken is niet 

duidelijk of en in hoeverre een politiek-bestuurlijke afweging heeft meegespeeld voor wat betreft beide 

transacties. 

► Ook bij de andere casussen zijn soms afwijkingen aangetroffen, zoals de beperkte verrekening van 

meeropbrengsten of het niet doorbelasten van prijsstijgingen. Deze discrepanties zijn meegenomen in de 

beoordeling van de marktconformiteit van de transactie, maar worden onvoldoende zwaarwegend geacht om 

hieruit te concluderen dat de marktconformiteit van de transactie niet is aangetoond. 

  

In geen van de casussen is sprake van een verkoopprocedure die concurrentie stimuleert, hetgeen ook niet 

altijd mogelijk was 

► Het feit dat in deze casussen steeds een één-op-één verkoop heeft plaatsgevonden, is in acht projecten te 

verklaren vanuit het feit dat de ontwikkelpartners (grond)posities (zeven projecten) of eerste recht van koop 

(één project) hadden in het plangebied.  

De (grond)posities rechtvaardigen in belangrijke mate de keuze van de gemeente voor wat betreft de 

aangegane samenwerkingsverbanden. 

► De gemeente heeft in geen van de casussen gebruik gemaakt van een openbare of meervoudige 

verkoopprocedure. In alle gevallen heeft een één-op-één verkoop plaatsgevonden.  

► Deze bevinding heeft twee aspecten. Enerzijds formuleert de gemeente zelf in de Nota’s Grondbeleid van 2009 

en 2014 de doelstelling om zoveel mogelijk marktwerking te bewerkstelligen en in concurrentie te verkopen. 

Waar mogelijk dient de gemeente dus geen één-op-één verkopen te doen. Anderzijds is een meervoudige of 

(met name) een openbare procedure een goede verkoopprocedure om een marktconforme prijs te 

garanderen, zonder externe taxatie voorafgaand. Ook om die reden zou een openbare of meervoudige 

verkoopprocedure voor de gemeente een opportune optie zijn.  

► In één casus heeft een één-op-één verkoop plaatsgevonden zonder dat hiervoor een gegronde reden was.  

In de relevante documenten (realisatieovereenkomst, raadsbesluit, et cetera) zijn door ons geen motieven 

aangetroffen die de samenwerking met de ontwikkelaar verantwoorden. Dit betreft casus 1 (Mercato).  

Voor deze casus geldt dat het de samenwerking met ABB betreft. De samenwerking met deze partij is tot stand 

gekomen ten tijde van het opstellen van de overeenkomst in 2004-2005.  

► Het rapport van de Rekenkamercommissie ‘Grip op grote bouwprojecten’ 2009 schrijft eveneens over de 

samenwerking tussen de gemeente en ABB. Op pagina 27 en 28 van dit rapport staat dat als gevolg van het feit 
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dat ABB bereid was een realisatieovereenkomst voor Mercato (casus 1) met de gemeente te sluiten: “de 

gemeente zou zich sterk maken voor ABB als ontwikkelaar in centrum Nootdorp”.   

In geen van de casussen is sprake van een taxatie, uitgevoerd door een derde, voorafgaand aan de 

grondverkoop 

► De Europese Commissie stelt dat bij onderhandse verkoop vooraf een taxatie moet worden opgesteld door een 

onafhankelijk derde of de waarde moet worden bepaald door toepassing van een andere waarderingsmethode 

waarmee de marktconformiteit kan worden getoetst door middel van algemeen aanvaardbare methoden op 

basis van objectieve en verifieerbare gegevens (Europese Commissie, 1997). 

► Veelal, voor casus 2 tot en met 10, is wel een onderbouwing van de waardebepaling aanwezig, opgesteld door 

de gemeente conform haar vastgestelde beleid.  

► Voor casus 1 geldt dat één-op-één is verkocht zonder dat voorafgaand aan de verkoop of onderhandelingen 

een taxatie is uitgevoerd. De waarde uit de door de gemeente opgestelde berekening is ruimschoots hoger dan 

het bedrag waarvoor uiteindelijk is verkocht.  

 

De rechtmatigheid van de grondtransacties is in één casus in het geding 

► Voor één casus wordt onvoldoende duidelijk waarom de samenwerking met de verkopende partij (ABB) is 

aangegaan. Er is voor deze casus onvoldoende voldaan aan bovenstaande voorwaarden van de Europese 

Commissie. Er is vooraf geen taxatie uitgevoerd door een onafhankelijke derde en uiteindelijk is de 

daadwerkelijke koopsom substantieel lager dan de vooraf door de gemeente bepaalde en summier inzichtelijke 

waarde. Dit betreft casus 1 Mercato. 

  

De onderbouwing van de prijsstelling in de waardebepaling door de gemeente is in het merendeel van de 

casussen onvoldoende vastgelegd 

► Acht van de tien casussen worden marktconform geacht, op basis van een toetsing van de daadwerkelijke 

koopsom aan een door ons opgestelde residuele waarde berekening. Mogelijk komen de prijsniveaus binnen 

de gemeente wel op een gedegen manier tot stand, maar is er onvoldoende aandacht voor de vastlegging van 

de onderbouwing. Dit brengt een risico met zich mee ten aanzien van de kaderstellende rol van de 

gemeenteraad, de controleerbaarheid en met betrekking tot staatsteun. Voor de transacties die in de 

afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, geldt wel dat de onderbouwing is verbeterd. Voor deze laatste twee 

transacties (casussen 12 en 13) geldt dat de onderbouwing van de koopsom methodisch en transparant is 

opgesteld. Daarnaast geldt dat de motivatie voor bepaalde keuzes, maar ook waarom alternatieven niet zijn 

gekozen, aanzienlijk beter inzichtelijk zijn gemaakt dan voorheen. 

 

Het beleid ten aanzien van grondverkopen is in positieve zin gewijzigd in de loop der tijd 

► In de periode van de onderzochte casussen zijn vijf Nota’s grondprijzen en twee Nota’s Grondbeleid 

vastgesteld. Hiermee heeft de gemeente significante stappen gezet in het opstellen van kaders omtrent de 

grondverkopen. Hierbij valt de laatste wijziging van de Nota Grondprijzen op: voor woningbouwlocaties wordt 

in de Nota Grondprijzen 2016-2017 de residuele grondwaardebepaling voorgeschreven, waar dit voorheen de 

grondquotemethodiek betrof. Het voordeel van de residuele grondwaardebepaling is dat deze nauwkeurig en 

transparant is. Dit is naar ons oordeel een belangrijke verbetering.  
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De beleidskaders en interne procedures zijn helder beschreven en worden in de praktijk ook gevolgd, maar 

laten veel ruimte voor interpretatie en invulling 

► De beleidskaders en interne procedures op het gebied van grondverkopen zijn helder geformuleerd. Deze zijn 

in de onderzochte casussen ook voldoende gevolgd. Het afdelingshoofd dan wel het college hebben conform 

de geldende regels akkoord gegeven op alle grondverkopen.  

► De gemeente hanteert het ‘vier ogen’-principe, maar de financiële discipline speelt hierin geen rol van 

betekenis. Het afdelingshoofd geeft voorafgaand aan de verkoop akkoord op basis van een voorstel van de 

projectleider. De toepassing van dit principe beperkt zich echter wel tot medewerkers van de afdeling die 

betrokken zijn bij de grondverkoop. De financiële discipline (de eigen controller van afdeling Ontwikkeling en 

de adviseurs van afdeling Financiën) is aan de voorkant van grondverkopen onvoldoende betrokken. 

► De beleidskaders en interne procedures binnen de gemeente zijn op hoofdlijnen beschreven en laten veel 

ruimte voor interpretatie en eigen invulling door de medewerkers. Dit betekent onder andere dat de gevolgde 

procedure sterk kan verschillen tussen uiteenlopende grondverkopen. Gedetailleerde procesbeschrijvingen zijn 

niet aanwezig (als onderdeel van AO/IC). De procesgang rond grondtransacties wordt – binnen de ruimte die de 

beleidskaders en interne procedures bieden – in grote mate ingevuld door een projectleider en diens 

projectteam.   

► Afdeling Ontwikkeling is momenteel bezig met het beschrijven van de processen. De gemeente geeft aan dat 

deze procesbeschrijvingen in november 2017 gereed zijn. Het is nog niet duidelijk in welke mate deze 

procesbeschrijvingen de procedures omtrent grondverkopen verder formaliseren. 

► Het mandaat van afdelingshoofd Ontwikkeling is niet helder afgebakend. Het afdelingshoofd heeft mandaat om 

grondverkopen te accorderen die binnen de exploitatieopzet vallen. Er zijn echter geen heldere criteria 

vastgesteld om te beoordelen in welke gevallen dit wel of niet het geval is. Hierdoor is niet scherp in welke 

situaties een besluit over een grondtransactie aan het college moet worden voorgelegd. Tegelijk zijn er op basis 

van de onderzochte casussen geen vermoedens dat dit onvoldoende is gebeurd. Daar waar dat naar de 

opvatting van Brink/AEF nodig was, is het college betrokken. 

► De rolverdeling tussen het college en de raad is helder en beide organen opereren ook rolvast. De raad dient 

volgens de Nota Grondbeleid te worden geïnformeerd over ‘majeure wijzigingen van exploitatieopzet, 

deelnemingen of samenwerkingen’. De term ‘majeure wijzigingen’ laat veel ruimte aan het college om een 

eigen afweging te maken. Op basis van de onderzochte casussen zijn er geen aanwijzingen dat de raad 

onvoldoende is geïnformeerd.  

 

De cultuur van de gemeente kenmerkt zich door een informele manier van werken 

► De informele cultuur van de gemeente heeft enerzijds positieve kenmerken: er is sprake van korte 

communicatielijnen, de onderlinge contacten verlopen gemakkelijk en het is mogelijk snel besluiten te nemen. 

Anderzijds kan hierin een risico schuilen: door de sterke sociale cohesie kan het lastig zijn elkaar aan te spreken 

op gedrag, bestaat de mogelijkheid dat afspraken onvoldoende worden vastgelegd en kan sprake zijn van te 

weinig controle op de interne procesgang. De verzakelijking van de manier van werken die de gemeente de 

afgelopen jaren heeft doorgevoerd, heeft geleid tot verbeteringen. Het geconstateerde risico is echter nog 

steeds aanwezig.   
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08.02 Conclusies omtrent omgang met melding en de opvolging hiervan 

De gemeente is in gebreke gebleven bij de uitvoering van het onderzoek dat in vervolg op de melding werd 

ingesteld 

► Aan het onderzoek heeft geen duidelijke vraagstelling en geen helder onderzoeksplan ten grondslag gelegen, 

met daarin bijvoorbeeld een heldere afbakening van de scope, de uit te voeren activiteiten en een concrete 

planning. Ook is niet helder of het college wel of niet opdracht voor het onderzoek heeft gegeven en dus 

fungeerde als bestuurlijk opdrachtgever. Hierdoor was niet helder wat het onderzoek diende op te leveren, 

wanneer dit gereed moest zijn en of dit aan het college moest worden opgeleverd. Wel was duidelijk dat de 

gemeentesecretaris optrad als ambtelijk opdrachtgever. 

► Ten aanzien van het onderzoek had de gemeente de keuze om dit op verschillende manieren in te richten. 

Door te kiezen voor een intern onderzoek louter gericht op rechtmatigheid, koos de gemeente voor een 

relatief licht instrument. Hiermee heeft de gemeente niet alles in het werk gesteld om de melding zo goed 

mogelijk inhoudelijk en kritisch te toetsen. Een (mogelijk extern) onderzoek, gericht op marktconformiteit, was 

een zwaarder en tegelijk zorgvuldiger instrument geweest. 

► De ambtelijk opdrachtgever en opdrachtnemer van het onderzoek hebben hun rol niet voldoende ingevuld, 

zowel ieder voor zich als in hun onderlinge interactie. Er is onderling onvoldoende contact geweest over de 

voortgang van het onderzoek en ook zijn besluiten die in het kader van deze voortgang nodig waren 

onvoldoende expliciet genomen. Het college is daarnaast niet actief op de hoogte gehouden van het 

onderzoek, maar heeft tegelijk ook niet naar de voortgang gevraagd. 

► Het onderzoek dat in vervolg op de melding is ingesteld, is niet afgerond. Er is door de opdrachtgever geen 

besluit genomen over het niet afronden van het onderzoek.  

► Aan het feit dat het ingestelde onderzoek niet is afgerond, ligt echter niet een bewuste keuze van de gemeente 

ten grondslag om de conclusies van het onderzoek niet openbaar te maken. De gemeente had hiertoe ook 

geen reden. Omdat het onderzoek zich alleen richtte op de rechtmatigheid en hierin geen onvolkomenheden 

werden geconstateerd, waren de uitkomsten niet negatief voor de gemeente.  

Ondanks dat de melder zijn melding niet conform de procedures van de Klokkenluidersregeling heeft ingediend, 

heeft de gemeente onjuist gehandeld in het al dan niet laten vallen van de melding onder de 

Klokkenluidersregeling 

► De melder heeft zijn bevindingen besproken met een door hem in vertrouwen genomen persoon.  

Deze persoon heeft later het advies geformuleerd om de melding onder de Klokkenluidersregeling te laten 

vallen. De melder geeft aan dat dit uit zijn naam is gebeurd. Andere betrokkenen hebben hierover een ander 

beeld. Uitgaande van de lezing van de melder geldt dat de melding niet conform de procedure van de 

Klokkenluidersregeling is ingediend. De persoon met wie de melder zijn bevindingen deelde, was immers niet 

de leidinggevende of de leidinggevende van de leidinggevende van de melder. Ook betrof het hier niet de 

vertrouwenspersoon die de gemeente in het kader van de Klokkenluidersregeling heeft ingesteld. De wijze 

waarop de melding is gedaan, voldoet daarmee niet aan de procedure in de Klokkenluidersregeling.  

► Het college van de gemeente heeft het besluit genomen de melding niet onder de Klokkenluidersregeling te 

laten vallen. Een dergelijk besluit past niet bij de aard van de Klokkenluidersregeling. Deze is er juist om de 

melder van een vermeende misstand te beschermen ten overstaan van de werkgever. Het college is hiertoe 

vanuit de regeling ook niet de bevoegd. 

► De gemeente had er in voorliggende situatie beter aan gedaan de keuze om de melding al dan niet onder de 

Klokkenluidersregeling te laten vallen, bij de melder zelf te laten.    
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Hiertoe had de gemeente met hem (als dan niet via de interne vertrouwenspersoon) contact op kunnen nemen 

om aan hem voor te leggen of de melding wat hem betreft onder de Klokkenluidersregeling zou moeten vallen. 

De melder had hierover dan in overleg kunnen treden met de vertrouwenspersoon. Dit heeft de gemeente 

verzuimd te doen.  

► De gemeente heeft vanuit de rol van werkgever niet actief contact opgenomen met de melder om aan te geven 

hoe men met de melding om wilde gaan. De melder is formeel niet op de hoogte gesteld van het feit dat de 

melding niet onder de Klokkenluidersregeling zou vallen. Aangezien in het collegevoorstel het advies was 

opgenomen om dit wel te doen en de melder van dit advies op de hoogte was, had het in de rede gelegen om 

hem wel te informeren over het door het college genomen besluit. De melder was nu niet in de gelegenheid 

hiertegen bezwaar te maken. 

Vanuit haar rol van werkgever is de gemeente onterecht terughoudend geweest in de communicatie met de 

melder over de ontstane situatie en de omgang hiermee 

► De melder heeft geen ondersteuning ontvangen vanuit de gemeente. De gemeente heeft vanuit zijn rol als 

werkgever verzuimd om contact op te nemen met de melder en met hem te bespreken hoe met de ontstane 

situatie om te gaan. De melder is vanuit de gemeente ook geen ondersteuning aangeboden, niet in juridische 

en niet in persoonlijke zin. De melder is door de gemeente ook niet actief op de hoogte gehouden van de 

voortgang en resultaten van het onderzoek. Het argument dat de gemeente de privacy van de melder wilde 

respecteren, is onterecht. De gemeente was voldoende in de gelegenheid om contact op te nemen met de 

melder zonder diens identiteit breder bekend te maken. 

08.03 Conclusies omtrent de Klokkenluidersregeling in generieke zin 

De Klokkenluidersregeling is voor medewerkers voldoende vindbaar 

► Medewerkers zijn niet actief bekend met de inhoud van de Klokkenluidersregeling, maar de regeling is voor 

hen wel voldoende vindbaar op intranet. 

De inhoud van de Klokkenluidersregeling dient op punten nog aangepast te worden 

► De Klokkenluidersregeling is niet aangepast naar aanleiding van de nieuwe Wet Huis voor Klokkenluiders 

(2016). De gemeente heeft acties ondernomen om dit aan te passen. 

► De inhoud van de Klokkenluidersregeling is niet eenduidig op het punt op welk moment een extern meldpunt 

ingericht dient te worden: structureel, in respons op elke klokkenluidersmelding of op verzoek van een melder. 

Dit kan leiden tot onduidelijkheden over de procedure. 

De vertrouwelijke vastlegging van meldingen door de interne vertrouwenspersoon verdient meer aandacht. 

► Van meldingen aan de vertrouwenspersoon wordt verslag gedaan in het sociaal jaarverslag van de gemeente. 

Meldingen worden echter (mede vanwege de vertrouwelijkheid) niet adequaat vastgelegd. Van meldingen die 

elementen hebben van de Klokkenluidersregeling en als zodanig opgenomen zijn in het sociaal jaarverslag is 

geen dossier voorhanden, waardoor de afhandeling hiervan niet te beoordelen is.  
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09 AANBEVELINGEN 

09.01 Aanbevelingen omtrent interne procedures grondverkopen 

► De gemeente dient de interne procedures omtrent grondtransacties verder op schrift te stellen en te 

formaliseren. De bestaande beleidskaders laten veel ruimte voor eigen invulling. Afdeling Ontwikkeling is al 

bezig beschrijvingen op te stellen voor de eigen processen. Dit kan dienen als uitgangspunt om de interne 

procedures omtrent grondverkopen meer op één lijn te brengen en te formaliseren. Eventueel kan de 

gemeente gebruik maken van de procesbeschrijving grondexploitaties die reeds jaarlijks wordt opgesteld ten 

bate van de VIC Grondexploitaties.  

► Om de marktconformiteit van grondprijzen te borgen (ook bij één-op-één transacties), dient de gemeente te 

overwegen om in het beleid op te nemen dat voorafgaand aan onderhandelingen of grondverkoop een taxatie 

door een onafhankelijke derde partij wordt uitgevoerd. 

► Bij het formaliseren van de procedures dient de gemeente te werken aan de borging en vastlegging van de 

onderbouwing van grondprijzen en gemaakte keuzen in het proces van grondverkopen.  

► De financiële discipline (de eigen controller van afdeling Ontwikkeling en de adviseurs van afdeling Financiën) 

dient meer te worden betrokken bij grondverkopen. Momenteel wordt er vooral achteraf gecontroleerd en 

verslag gemaakt van grondverkopen. De financiële discipline dient in het kader van de checks en balances een 

zinvolle controlefunctie te vervullen aan de voorkant van grondverkopen, bijvoorbeeld door een financiële 

toets op grondaanbiedingen. 

► Het mandaat van afdelingshoofd Ontwikkeling dient scherper te worden omschreven. Het afdelingshoofd heeft 

mandaat om grondverkopen goed te keuren in het geval deze binnen de exploitatieopzet vallen. Dit mandaat 

dient scherper te worden geformuleerd door aan te geven welke criteria worden aangehouden. Controle door 

de financiële discipline kan hierin ook een rol spelen, onder meer door een grondverkoop aan deze criteria te 

toetsen. 

► Aanbevolen wordt (ook kleinere) afwijkingen in de grondexploitaties te laten rapporteren (ambtelijk aan 

college en college aan raad) en hiervoor een helder kader vast te stellen. Voor de Algemene Dienst geldt dat 

afwijkingen van € 25.000,- of groter worden gemeld. Voor de grondexploitatie is een dergelijk kader niet 

vastgelegd. 

09.02 Aanbevelingen omtrent omgang met Klokkenluidersregeling in generieke zin 

► De inhoud van de Klokkenluidersregeling dient verder te worden aangescherpt. Ten eerste dient de gemeente 

de regeling in overeenstemming te brengen met de nieuwe Wet Huis voor Klokkenluiders. Hiervoor heeft de 

gemeente al acties in gang gezet. Verder zou de Klokkenluidersregeling duidelijker kunnen beschrijven in welke 

gevallen een extern meldpunt moet worden ingesteld: structureel, in respons op elke klokkenluidersmelding, of 

op verzoek van een melder. 

► De vastlegging van meldingen bij de vertrouwenspersoon dient met inachtneming van de voorwaarden ten 

aanzien van de vertrouwelijkheid te worden verbeterd. Van de meldingen wordt wel verslag gedaan in het 

sociaal jaarverslag, maar dossiers van meldingen zijn niet beschikbaar of niet aanwezig. Ook bij meldingen die 

(voor dat deze formeel onder de regeling vallen) worden opgelost door mediation, is het voor de gemeente 

nuttig een vertrouwelijk dossier te maken.  
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► In voorkomende gevallen dient de gemeente degenen die een vermeende misstand melden, actief te wijzen op 

het bestaan van de Klokkenluidersregeling en hen de mogelijkheid aan de hand te doen om hun melding 

hieronder te laten vallen. 
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► 1e wijziging Mandaatbesluit 2009 

► 2e wijziging Mandaatbesluit 2009 

► 3e wijziging Mandaatbesluit 2009 

► 4e wijziging Mandaatbesluit 2010 

► 5e wijziging Mandaatbesluit 2009  

► Mandaatbesluit 2007  

► 2007 1e wijziging  

► 2007 2e wijziging  

► 2007 3e wijziging  

► 2007 5e wijziging  

► 2007 7e wijziging  

► 2007 8e wijziging  

► 2007 9e wijziging  

► 2007 10e wijziging  

► 2007 11e wijziging  

► 2007 12e wijziging  

► Mandaatbesluit 4e wijziging Collegebesluit van 17 juli 2007 

► Regeling budgethouderschap verplichtingen 2008 

► Jaarrekeningen, accountantsverslagen en management letters 

► Jaarrekening 2007 

► Accountantsverslag 2007  

► Papieren notulen raadsvergadering 2007 

► Jaarrekening 2008 

► Jaarverslag 2008 

► Accountantsverslag 2009 

► Papieren notulen raadsvergadering 2009 

► Jaarrekening 2009 

► Jaarrekening 2010 

► Accountantsverslag 2010 
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► Jaarrekening 2011 

► Accountantsverslag 2011 bijlage 2 

► Jaarrekening 2011: bijlage 1 Jaarstukken 2012 

► Accountantsverslag: bijlage 2 Verslag van bevindingen PN d 

► Jaarrekening 2013: Bijlage Jaarrekening 2013 (inclusief accountantsverklaring van EY) 

► Accountantsverslag: Bijlage b: Accountantsverslag bij jaarrekening 2013 van EY 

► Jaarrekening 2014: Bijlage 1 Jaarrekening 2014 

► Accountantsverslag: Bijlage 2 Accountantsverslag bij de Jaarrekening 2014 van EY 

► Second opinion door Deloitte m.b.t. 2 grexen t.b.v. de jaarrekeningcontrole: 

► Rapport Deloitte: def. rapport 2 grexen Pijnacker Nootdorp 

► Collegeadvies 2015  

► Raadsinformatiebrief: Raadsinformatiebrief 2015 

► Bekrachtigingsbesluit geheimhouding raad: Bekrachtigingsbesluit geheimhouding 

► Jaarrekening 2015: Bijlage Jaarstukken 2015 

► Accountantsverslag: Accountantsrapport Jaarrekening 2015 DEF 

► Jaarrekening 2016: Bijlage Jaarstukken 2016-DEF 

► Concept accountantsverslag CONCEPT! (def. nog niet gereed): Bijlage 1 Accountantsverslag EY 

behorende bij Jaarrekening 2016 29-06-2017 

► Bijlage 2 Tweede erratum Jaarrekening 2016 6 juli 2017 

► Bijlage Erratum Jaarrekening 2016-def 

► Accountantsverslag aanbiedingsnota college uitkomsten jaarrekeningcontrole 2016 

► Accountantsverslag Bestuurlijke reactie college 20 juni 2017 

► ai erratum bij de Jaarrekening 2016 

► ai Tweede erratum Jaarrekening 2016 6 juli 2017 

► Auditcommissie advies Jaarrekening 2016 

► Raadsbesluit: Gewijzigd raadsbesluit Jaarrekening 2016 6 juli 2017 

► Raadsvoorstel: Raadsvoorstel Jaarrekening 2016 

► Rekenkameronderzoeken: grip op grote bouwprojecten 2009 en 2014 

► RKC Rapport grip op grondexploitatie: RKC Rapport Grip op grondexploitatie 2007 

► Raadsbesluit: raadsbesluit RKC rapport Grip op grondexploitaties 2007 

► Notulen raadsvergadering: 

► RKC rapport Grip op grote bouwprojecten: RKC Rapport Grip op grote bouwprojecten 2009 

► Notulen: Notulen raad RKC rapport Grip op grote bouwprojecten 2009 

► RKC rapport vervolgonderzoek grip op grote bouwprojecten: RKC Rapport Vervolgonderzoek Grip op 

grote bouwprojecten 2014 

► Raadsbesluit: raadsbesluit RKC rapport Vervolgonderzoek grip op grote bouwprojecten 2014 

► Aanbiedingsnota raad: aanbiedingsnota raad Vervolgonderzoek grip op grote bouwprojecten 2014 

► Bijlage uitwerking aanbevelingen: Uitwerking aanbevelingen rkc vervolgonderzoek grip op grote 

bouwprojecten 

► Interim Management Letters accountant 

► IML 2007 managementletter PWC 2007 

► IML 2008 managementletter PWC 2008 

► IML 2009 managementletter 2009 def. P-N v10 

► IML 2010 Managementletter versie 5 van 11 nov 2010 def. 

► IML 2011 Gemeente Pijnacker-Nootdorp -  managementletter 2011 v0.6 

► IML 2012 Man letter def. versie 5 

► 2013: IML 2013 Managementletter interim controle 2013 EY college 
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► 2014: IML 2014 Interim Management Letter EY 2014 incl. bijlagen 

► 2015: IML 2015 15 A Gemeente Pijnacker-Nootdorp - ML 2015 v4 

► 2016: IML 2016 def. versie voor college 

► Klokkenluidersregeling 

► Beschrijving Regeling 

► 2004: Regeling Klokkenluiders: 2004 

► Intern onderzoek naar aanleiding van melding 2014  

► Rapportage grexen 

► Addendum bij rapportage audit grondtransacties 

► Reactie op rapportage grexen Keizershof 

► Overzicht intern onderzoek grondtransacties van de melder 

► steekproef grondtransacties 

► College en Raad 

► GR Ypenburg: oprichting van de GR, begroting, jaarverslag -rekeningen) 

► Begroting 2005-2009 

► Begroting 2006 

► Begroting 2007 en meerjarenraming 2007-2009-12 

► Begroting 2008 en meerjarenraming 2008-2010-12 

► Begroting 2009 en meerjarenraming 2009-2010-12 

► Begroting 2010 en meerjarenraming 2010-2010-12 

► Jaarstukken 2005 

► Jaarstukken 2006 

► Liquidatie Samenwerkingsverband Ypenburg 

► Liquidatie GR Ypenburg 2009-10 notulen raad concept 

► Tussentijdse rapportage per 1 mei 2005 

► Tussentijdse rapportage per 31 augustus 2005 

► Tussentijdse rapportage01-01 t-m 30-04 2007 

► VERTROUWELIJK tussentijdse rapportage 01-01 t-m 31-08-2007 

► Case 1: Mercato 

► 2006-01-24 collegevoorstel en raadsbesluit concept realiserings- en koopovereenkomst 

► 2006-02-28 collegevoorstel vaststelling realiseringsovereenkomst en koopovereenkomst 

► 2006-03-01 realiseringsovereenkomst 

► 2007-02-12 rapportage analyse grondbieding en exploitatieberekeningen 

► 2007-10-26 akte van levering 

► 2010-01-25 eigendomsbewijs aankoop grond 

► Grex Nootdorp centrum- Manifestatieterrein 2006-01-01 

► Case 1 Mercato plankaart manifestatieterrein Nootdorp 

► Case 1 Mercato Projectplan Dorpskern Nootdorp 2009 

► 1. Mercato (schermprintjes registratiesysteem) 

► Digitale kopie oorspronkelijke aanvraag bouwvergunning 

► Digtale kopie besluit ondertekende verleende bouwvergunning 

► Digitale kopie bijlage behorende bij verleende bouwvergunning 

► Case 2: geen documenten ontvangen 

► Case 3: Hartenhof 

► 2007-12-10 Advies en besluit afdelingshoofd KH 101 woningen 

► 2007-12-11 Koopovk. KH 101 woningen Bijlage 1 Tekening 

► 2007-12-11 Koopovk. KH 101 woningen Bijlage 2 Grondprijsberekening 
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► 2007-12-11 Koopovk. KH 101 woningen Bijlage 3 Regeling mandeligheid 

► 2007-12-11 Koopovk. KH 101 woningen Bijlage 4 Overzicht bodemonderzoek 

► 2007-12-11 Koopovk. KH 101 woningen Bijlage 5 Fase bouwrijp bouwwegen 

► 2007-12-11 Koopovk. KH 101 woningen 

► 2007-12-12 Akte van levering KH 101 woningen Hartenhof 

► Grex Pijnacker Zuid per 1-1-2007 

► Case 4: geen documenten ontvangen 

► Case 5 & 6: Vrijenban en Delfgauw 

► 2002-11-12 Collegebesluit Oriëntatie samenwerking Modulus 

► 2003-08-05 Collegebesluit SOK 

► 2004-05-27 Raadsbesluit grex Vrijenban 

► 2004-06-01 Collegebesluit Vaststelling projectplan Vrijenban 

► 2004-12-07 Collegebesluit Gewijzigde verkaveling 

► 2006-01-24 Informatiebrief raad svz 

► 2003-09-10 verslag commissie Kernen en Wijken agendapunt 6C 

► 2003-10-08 verslag commissie Kernen en Wijken agendapunt 6a 

► 2004-06-30 SOK Vrijenban 

► 2006-01-09 Wijziging bijlage 6 SOK (opbrengsten) 

► 2006-09-20 Wijziging SOK 

► SOK Vrijenban Bijlage 1a & 1b 

► SOK Vrijenban Bijlage 2a & 2b 

► SOK Vrijenban Bijlage 3 

► SOK Vrijenban Bijlage 4 

► SOK Vrijenban Bijlage 5 

► SOK Vrijenban Bijlage 6 

► SOK Vrijenban Bijlage 7 

► SOK Vrijenban Bijlage 8 

► SOK Vrijenban Wijziging 

► SOK Vrijenban 

► 1985-12-30 Akte7345-31 Aankoop Bukman 

► 2000-08-27 Akte 17571-52 Aankoop F 1472 

► 2004-06-01 Akte 40358-153 Aankoop Hazeu F1432, F1488 en G2522 

► 2004-12-29 Akte 40487 -78 Aankoop Modulus F1256 en 1257 

► 2008-06-02 Koopovk. Vrijenban New 

► 2008-06-04 Akte van levering Vrijenban New 19 sociale huurwoningen 

► 2008-12-30 Vaststellingsovereenkomst 

► 2009-01-15 Akte van levering Vrijenban New 32 koopwoningen 

► algemene akte kopie conform 

► Grex Vrijenban Noordeindseweg 2008-01-01 

► 2008-03-05 Indexering grondopbrengsten sociaal Noordeindseweg  

► 2008-11-14 Verrekening index woningen en bouwkavels New 

► Toestemming verkoop en verhuur 

► 2010-02-17 Brief gemeente 

► 2010-07-13 Collegebesluit Vasthouden aan 19 huurwoningen 2010.09658 

► 2010-08-17 Brief Modulus 2010.11482 

► 2010-09-15 Brief Gemeente 

► 2010-11-17 Brief Gemeente 
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► 2011-04-07 Brief Gemeente 

► 2011-08-17 Interne mail i.v.m. doorverkoop Bijlage brief 

► 2011-08-17 Interne mail i.v.m. doorverkoop 

► 2011-09-29 Mail aan RW en Stienstra huurvoorwaarden 

► 2011-10-31 Ondertekende brief RW en Stienstra huurvoorwaarden 

► 5. Keizershof aanvraag vergunning 

► Keizershof deelplan 1 aanvraagvergunning 

► Keizershof deelplan 1 en 2 status vergunningen R10-148P en R10-149P 

► Keizershof deelplan 1 getekende vergunning 10-148P 

► Keizershof getekend besluit 10-149P 

► Keizershof 

► Case 7: geen documenten ontvangen 

► Case 8: Deelplan 21 Keizershof 

► 2010-01-11 Collegeadvies Veld 3a b Centrumzone Noord Keizershof 

► 2011-11 Advies afdelingshoofd Veld 3a b Centrumzone Noord Keizershof 

► 2011-12-14 Besluit afdelingshoofd en factuur Keizersveste 

► 2011-12-27 Aanvullende overeenkomst 

► 2011-12-27 Koopovereenkomst Keizersveste Bijlage 1 Verkooptekening 

► 2011-12-27 Koopovereenkomst Keizersveste Bijlage 2 Splitsingsakte 

► 2011-12-27 Koopovereenkomst Keizersveste Bijlage 3 Beschikking PZH 

► 2011-12-27 Koopovereenkomst Keizersveste Bijlage 3 Beschikking PZH 

► 2011-12-27 Koopovereenkomst Keizersveste Bijlage 3 Beschikking PZH 

► 2011-12-27 Koopovereenkomst Keizersveste Bijlage 3 Beschikking PZH 

► 2011-12-27 Koopovereenkomst Keizersveste Bijlage 3 Beschikking PZH 

► Grex Keizershof- Centrale zone 2011-01-01 

► 2008-02-14 Grondwaardeberekening voorzieningen Centrale Zone (HIVG) 

► 2010-11-16 - berekening index-progr. CZ Noord veld 3 (HIVG) 

► 2011-12-21 - GC 101 woningen en 3920 m2 bvo Keizersveste (veld 3) 

► Raamovereenkomst Rondom Wonen 

► bijlage 1 masterplan Keizershof 

► ROK Rondom wonen 

► 2001-06-28 akte van levering Rondom Wonen Woonzorgcomplex 

► 2001-06-30 akte van levering Rondom Wonen veld 3C (laantjes) en 3D (bosz... 

► 2008-02-14 akte van levering Rondom Wonen veld 1 (41 won) en veld 2 (45 ... 

► 2009-10-20 akte van levering Rondom Wonen veld 2 (pleingebouw) 

► Keizershof aanvraag vergunning 

► keizershof schermprintjes registratiesysteem 

► Keizershof deel plan 1 aanvraag vergunning 

► Keizershof deelplan 1 getekende vergunning  

► Keizershof deelplan 1 en 2 status vergunningen r10-148p en r10 149p 

► Keizershof getekend besluit 10-149p 

► Overeenstemming grondprijs Keijzershof CZ Noord ai 2010 

► Voortgangsrapportage Grondexploitaties 2006 

► ai Onderhandelingsresultaat Keijzershof 

► Case 9 & 10: De Laantjes 1 en 2 

► 2005-09-20 Raadsbesluit raamovk. Van Erk 

► 2005-12-08 Raamovk .Van Erk (De Laantjes) 
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► 2006-10-26 Akte aankoop gronden Van Erk 

► 2011-01-04 collegeadvies koopovereenkomst Van Erk incl. besluit afdelingshoofd 

► 2011-03-07 Koopovereenkomst 

► 2011-03-07 Koopovk. Bijlage 2 brief 

► 2011-03-07 Koopovk. Bijlage 3 financiële bijlage 

► 2011-04-20 akte van levering fase 1 

► 2011-04-26 akte van levering fase 2 

► 2011-06-30 akte van levering fase 3 

► Grex Keizershof-Boszoom 2011-01-01 

► Grex Pijnacker Zuid-Keizershof 2005-1-1 

► Case 11: P&R terrein 

► 2008-12-30 Overeenkomst P&R terrein 

► 2009-09-08 Collegevoorstel en besluit P&R terrein variant 4 

► 2009-10-29 Raadsvoorstel en besluit P&R terrein variant 4 

► 2014-01-14 Indeplaatsstellingsovereenkomst. van Mierlo 14BIJ00415 

► 2014-02-28 Koopovereenkomst Van Mierlo klein 

► 2015-01-06 akte van levering blok 1 

► 2015-02-17 akte van levering blok 2 

► 2015-05-07 akte van levering appartementen 

► Brief vertrouwelijk aan de raad over de onderhandelingsresultaten  31 januari 2014 

► 2014-03-14 Indeplaatsstellingsovereenkomst P&R terrein 

► 2014-03-14 Koopovereenkomst P&R terrein 

► 2014-03-14 Wijzigingsovereenkomst P&R terrein 

► P&R terrein overzicht grondprijsverrekening 

► 2014-02-28 Koopovereenkomst Van Mierlo Klein (bijlage grondwaardebepaling) 

► Aanvulling Email 171011 

Wijziging programma: 

► 2014-09-30 Collegevoorstel wijziging programma BBV 

► 2014-11-27 Raadsbesluit wijziging programma BBV 

► 2014-11-27 Raadsvoorstel wijziging programma BBV 

► 2015-01-19 Brief bevestiging afspraken wijziging programma  

► Case 12: Boszoom fase 2D 

► 2015-04-14 audit trail bestuurlijk besluitvormingsproces onderhandelingen Boszoom 

► 2015-04-14 Collegeadvies onderhandelingen Boszoom Bijlage-raadsinformatiebrief 

► 2015-04-14 Collegeadvies onderhandelingen boszoom  

► 2015-11 Vasstellingsovereenkomst Boszoom 

► 2015-11-17 audit trail bestuurlijk besluitvormingsproces collegeadvies vaststellingsovereenkomst 2 

► 2015-11-17 Collegeadvies vaststellingsovereenkomst 2 Heijmans 

► 2016-11-30 Advies fase 2D Boszoom Keizershof  

► 2016-11-30 Besluit fase 2D Boszoom Keizershof  

► 2016-12 Koopovereenkomst Boszoom fase 2D Bijlage grondwaarde 

► 2016-12 Koopovereenkomst Boszoom fase 2D 

► 2016-12-16 Akte van levering Boszoom Fase 2D gedeeltelijk 

► Grex Keizershof - Boszoom 1-1-2015 

► Grex Keizershof - Boszoom 1-7-2016 

► 2015-11 Vasstellingsovereenkomst Boszoom 

► 2016-12 Koopovereenkomst Boszoom fase 2D Bijlage grondwaarde 
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► Aanvulling Email 171011 

► Meerwerk Boszoom 

► Vaststellingsovereenkomst Boszoom Hartenvilla 

► ai Onderhandelingsresultaat Keizershof 

► ai overeenkomst Marquant en Boszoom 

► Mail Heijmans meerwerk verrekeningen Boszoom 2A, B en C 

► Verrekening meerwerk Boszoom 2A 

► Verrekening meerwerk Boszoom 2B 

► Verrekening meerwerk Boszoom 2C 

► Second opninion boszoom mail 5 okt 

► Case 13: Ackerswoude 

► A 5 Ackerswoude 1-7-2017 (GREX) 

► Koopovereenkomst 2017 

► Samenwerkingsovereenkomst 2015 

► 2016-12-12 Grondaanbieding 

► RB grondaanbieding  

► Wensen en bedenkingen D66 

► Antwoord raadsvragen GB 

► 2016-06-15 Memo grondaanbieding 2016 

► 2016-12-12 Grondaanbieding DEF 

► 2016-12-14 Memo Onderhandelingsresultaat AW 

► Mail totstandkoming grondaanbieding AW 2017 

► Koopovk. Ackerswoude  bijlage 1 

► Koopovk. Ackerswoude  bijlage 2 

► Koopovk. Ackerswoude  bijlage 3 

► Koopovk. Ackerswoude  bijlage 4 

► Koopovk. Ackerswoude  bijlage 5 

► Koopovk. Ackerswoude  bijlage 6 

► Koopovk. Ackerswoude  bijlage 7 

► Koopovk. Ackerswoude  bijlage 8 

► Koopovk. Ackerswoude  bijlage 9 

► Mail totstandkoming grondaanbieding 

► Aanvulling Email 171011 

► Voorstel Ackerswoude 2016 

► Aanbieding college 2016 

► Email aanvulling vragen oktober 2017 

► Verwerking contract in Grex 2017 

► Stedenbouwkundige situatie parkeertellingen 

► Ontvangen bestanden ambtelijk wederhoor deel 1 d.d. 03-11-2017: 
► Tabel met opmerkingen (wederhoor) 031117 

► Brief wederhoor 

► Brief van het college aan de raad van 29-09-2004, uitstel besluitvorming samenwerkingsovereenkomst 

Klapwijk-Noord; kenmerk RK/LvD/11684 

► Collegevoorstel d.d. 04-10-2004, stand van zaken Klapwijk-Noord 

► Raadsvoorstel d.d. 06-10-2004 en raadsbesluit 07-10-2004, aangaan samenwerkingsovereenkomst 

betreffende ontwikkeling Klapwijk-Noord 

► Interne mail gemeente d.d. 19-03-2015 20:45 uur 
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► Interne mail gemeente d.d. 19-03-2015 23:18 uur 

► Notitie Grondprijzen als bijlage bij mail 19-03-2015 23:18 uur 

► Interne mail gemeente d.d. 20-03-2015 12:09 uur 

► Collegevoostel Melding en onderzoeksvoorstel grondprijzen als bijlage bij mail 20-03-2015 12:09 uur 

► Memo gemeentesecretaris aan college d.d. 20-03-2015, melding klokkenluidersregeling 

► Ontvangen bestanden ambtelijk wederhoor deel 2 d.d. 10-11-2017: 

► 10112017 wederhoor (2) rapport grondprijzen overzicht opmerkingen 

► Collegeadvies d.d. 24-01-2006, Manifestatieterrein 

► Brief van het college aan de raad van 24-01-2006, Manifestatieterrein 

► Interne mail gemeente d.d. 14-01-2009 15:15 uur 

► Realiseringsovereenkomst locatie Manifestatieterrein Nootdorp d.d. 01-03-2006 

 


