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Samenvatting 
 
De Rekenkamer Maastricht heeft onderzoek gedaan naar het grondbeleid van de gemeente Maastricht. De 

belangrijkste conclusie is dat, ongeacht de economische en financiële crisis, het verlies op grondposities 
lager zou zijn geweest indien de gemeente: 

- de risico‟s van het grondbeleid beter in kaart had gebracht en in het licht van deze risico‟s voor een 
gefaseerde aanpak had gekozen met tussentijdse evaluaties; 

- de ambitieuze doelstellingen ten aanzien van de bevolkingsgroei frequenter had getoetst aan externe 

prognoses en aan de werkelijke ontwikkeling en op basis hiervan de doelstellingen had bijgesteld;  
- deze bijgestelde doelstellingen sneller had vertaald naar het te voeren grondbeleid, dat wil zeggen in 

een bijstelling van de woningbouwprogrammering én de grondontwikkeling. 
 

Grondbeleid dient een groot maatschappelijk belang en het vormt een belangrijk instrument voor de 

gemeente om diverse bestuurlijke doelen te bereiken. Het grondbeleid heeft daarnaast grote financiële 
betekenis en gemeenten kunnen veel geld verdienen of verliezen op opgebouwde grondposities. Een 

belangrijke aanleiding voor dit onderzoek was de in de raad van januari 2010 gepresenteerde herijking van 
het woningprogramma, die liet zien dat rekening gehouden moest worden met een negatief financieel effect 

voor de gemeente Maastricht van € 60 tot € 80 miljoen. In de gemeenteraadsvergadering van februari 2011 
is het onvermijdbare verlies per ultimo 2010 vastgesteld op € 55,2 miljoen.  

 

Gelet op de grote financiële en maatschappelijke impact en het gerapporteerde aanzienlijke verlies heeft de 
rekenkamer besloten onderzoek te doen naar het grondbeleid van de gemeente Maastricht in de periode 

2000–2010. Nadruk van het onderzoek ligt op de woningprogrammering. Centrale vraag hierbij is in 
hoeverre kaderstelling, uitvoering en verantwoording van het grondbeleid voor het aangekondigde verlies 

een verklaring bieden.  

 
De rekenkamer constateert in haar onderzoek dat vanaf 2000 de gemeente proactief grondbeleid heeft 

ingezet. In de periode tot 2004 zijn op basis hiervan zeer aanzienlijke grondposities opgebouwd. In 2005 
werd de nieuwe stadsvisie gepresenteerd die gebaseerd is op een bevolkingsgroei waarvoor de rekenkamer 

geen gedegen onderbouwing heeft kunnen vinden en die aanzienlijk hoger was dan de gangbare 

demografische inzichten. 
 

De rekenkamer constateert in haar onderzoek dat er in de periode 2000–2007 een kloof is ontstaan tussen 
ambitie en werkelijkheid. Daar waar de stadsvisie uitging van een groei tot 150.000 inwoners bleef het 

werkelijke inwonertal min of meer stabiel op 120.000 inwoners. Hierdoor kwam de 
woningbouwprogrammering, die een brug moet slaan tussen werkelijkheid en ambitie, in een spagaat.  

De raadsconferentie „Krimpen aan de Maas?‟ uit 2007 markeert een punt waarbij binnen de gemeente  

duidelijk werd dat de eerder genoemde ambities en aannames over de bevolkingsgroei niet realistisch 
waren. Pas met de nota „Herijking van de woningbouwprogrammering‟ uit 2010 werd het beleid 

daadwerkelijk omgebogen en de daaruit voortvloeiende taak van het OBM om gronden te verwerven en 
ontwikkelen herzien.  

Het proactieve beleid, primair bedoeld om meer grip te krijgen op de realisatie van de programmering en om 

vanuit grondposities dekking te vinden voor infrastructurele werken, is in 2011 nog niet geëvalueerd hoewel 
er een evaluatie voor 2007 was toegezegd.  

 
De rekenkamer stelt ook vast dat de gemeenteraad van Maastricht nooit een integrale nota grondbeleid 

heeft vastgesteld. Dit gemis is niet gecompenseerd door de paragrafen grondbeleid in de jaarlijkse 
programmabegroting en de jaarrekening. De raad mist daardoor een integraal toetsingskader voor het 

grondbeleid. Dit betekent dat de raad zijn kaderstellende en controlerende rol in het grondbeleid slechts 

beperkt heeft kunnen invullen. Daar kwam bij dat de informatievoorziening aan de raad in dit complexe 
dossier beperkt en deels gebrekkig was.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

In dit rapport doet de rekenkamer verslag van een onderzoek naar het grondbeleid van de gemeente 

Maastricht. 
 

Het grondbeleid is gebaseerd op gemeentelijke ambities en een toekomstvisie voor de stad. Het vormt een 

belangrijk instrument waarmee de gemeente verschillende bestuurlijke doelen wil bereiken op diverse 
terreinen als volkshuisvesting, economie, recreatie, toerisme en natuur. Het grondbeleid dient daarmee een 

groot maatschappelijk belang. 
 

Grondbeleid is een beleidsterrein met een grote financiële betekenis en kan worden getypeerd als: 
 complex, vanwege de vele relaties met andere beleidsterreinen en de vele spelers met soms grote 

belangen; 

 relatief ondoorzichtig, vanwege de noodzakelijke geheimhouding in de voorfasen van grondaankopen; 

 lastig te beoordelen, omdat de effecten van acties vaak pas op langere termijn duidelijk worden, 

waardoor het verband tussen initiatief en resultaat zich vaak over meerdere bestuursperioden uitstrekt.  

Op het terrein van het grondbeleid speelt de gemeente twee rollen: zij is „marktmeester‟ en tevens 
„marktspeler‟. Als marktmeester staat de gemeente boven de markt: ze bepaalt het beleid, de regels, 

verleent bouwvergunningen en legt bestemmingswijzigingen vast. Tegelijkertijd opereert de gemeente als 
marktspeler ook zelf op de markt: ze koopt grond, maakt die bouwrijp en verkoopt de bouwrijpe grond aan 

andere partijen, zoals projectontwikkelaars, bouwers, institutionele beleggers, woningcorporaties en 
particulieren. Dit heet ook wel actief grondbeleid. 

 

In 2001 heeft de raad voor actief grondbeleid een investeringsplafond budget van 100 miljoen gulden (€ 45 
miljoen) door de Raad aangegeven, waarvan € 34 miljoen ten behoeve van het project Belvédère. 

Aangekochte grond wordt ontwikkeld, beheerd en vervolgens uitgegeven (verkocht). Als de totale 
opbrengsten van grondverkopen groter zijn dan de verwervingskosten plus bijkomende kosten (bouwrijp 

maken), dan komt het overschot ten goede aan de gemeente. Maar ook het tegenovergestelde is mogelijk. 

Vanwege deze beleidsmatige benadering, maar ook vanwege de grote financiële betekenis kan het belang 
van het grondbeleid moeilijk worden overschat. 

 
Op dit moment staat het grondbeleid van lagere overheden volop in de belangstelling. Mede als gevolg van 

de economische crisis worden op dit moment in veel gemeenten de ingeboekte winsten op de grondposities 

bijgesteld, daar waar in het verleden forse winsten ten gunste van de algemene middelen zijn gemaakt. Ook 
Maastricht ontkomt niet aan deze tendens. 

Een belangrijke aanleiding voor dit onderzoek was de in de raad van januari 2010 gepresenteerde herijking 
van het woningprogramma (Nota stedelijke programmering. Programma wonen 2010–2019, januari 2010).  

Door de economische crisis en de bevolkingskrimp was een herijking en herprioritering van de 
woningbouwplannen noodzakelijk. De uitkomsten van een hiertoe door de gemeente uitgevoerde financiële 

analyse lieten zien dat rekening gehouden moest worden met een negatief financieel effect voor de 

gemeente Maastricht tussen de € 60 en € 80 miljoen. Een negatief effect dat in de gemeenteraads-
vergadering van februari 2011 aan de hand van de Nota financiële consequenties stedelijke programmering 

nader aan de orde is gekomen en waarbij het onvermijdbare negatieve effect als gevolg van de stedelijke 
programmering (inclusief de afdekking van het tekort op De Karrosseer) per ultimo 2010 is vastgesteld op   

€ 55,2 miljoen1. Om deze redenen heeft de rekenkamer besloten het grondbeleid over de periode 2000–

2010 te onderzoeken. 

                                                      
1 Nota financiële consequentie stedelijke programmering, februari 2011.   
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1.2 Doel en vraagstelling van het onderzoek 

De rekenkamer wil in deze studie onderzoeken hoe het Maastrichtse grondbeleid eruitziet, en in hoeverre 

kaderstelling, uitvoering en verantwoording van het grondbeleid een verklaring bieden voor het 
aangekondigde verlies van € 60 tot € 80 miljoen. Daarbij wordt met name ingegaan op de 

woningbouwprogrammering en worden bedrijventerreinen buiten beschouwing gelaten. Dit leidt tot de 

volgende centrale onderzoeksvraag:  
 

1. Hoe zien kaderstelling, uitvoering en verantwoording van het grondbeleid van de gemeente 
Maastricht eruit, en  

2. vinden we daarin een verklaring voor het aangekondigde verlies van € 60-80 miljoen? 

 
Dat leidt tot de volgende onderzoeksvragen:  

 
1. Wat zijn de door de raad vastgestelde kaders voor het grondbeleid? 

2. Op welke manier geeft Maastricht uitvoering aan het grondbeleid? Welke middelen zijn daarvoor 
beschikbaar en op welke manier wordt over de uitvoering en besteding van de middelen 

verantwoording afgelegd?  

3. Op welke wijze wordt de raad betrokken bij de kaderstelling en controle op de uitvoering van het 
grondbeleid?  

4. Hoe is de herijking van het Programma wonen 2010-2019 van januari 2010 tot stand gekomen en 
verwerkt in de meerjarenraming? 

1.3 Onderzoeksaanpak 

Na afbakening van de reikwijdte heeft de rekenkamer de relevante stukken over de periode 2000–2011 
opgevraagd en bestudeerd. Vervolgens hebben vraaggesprekken plaatsgevonden met het hoofd grondbedrijf 

en twee medewerkers (tweemaal), met medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ordening en er heeft een 
gesprek plaatsgevonden met de financieel verantwoordelijken. Daarna heeft nog een derde gesprek 

plaatsgevonden met medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ordening die gespecialiseerd waren in 

bevolkingsramingen.  
 

De complexiteit van de materie, de grote hoeveelheid en de soms lastig te doorgronden inhoud van de 
beleidsdocumenten en het feit dat de benodigde informatie niet steeds zonder meer voorhanden was, 

legden een aanzienlijk beslag op de rekenkamercapaciteit in de tweede helft van 2010 en de eerste 

maanden van 2011. Noodgedwongen is veel tijd besteed aan het (re)construeren van strategie en beleid van 
de gemeente op het gebied van het ruimtelijk beleid en het grondbeleid in de onderzochte periode. De 

opbrengst daarvan is met name terug te vinden in de hoofdstukken 4 en 5 van het hoofdrapport. 
 

Vervolgens is de feitelijke Nota van bevindingen (dus zonder conclusies en aanbevelingen) opgesteld en voor 
ambtelijke verificatie van de daarin vermelde feiten op 18 juli 2011 voorgelegd aan de gemeentesecretaris. 

Zijn reactie is op 26 augustus 2011 ontvangen. Daarop is dit eindrapport opgesteld en 27 september aan het 

college van B&W gezonden voor een bestuurlijke reactie. De ontvangen bestuurlijke reactie van het college 
is integraal opgenomen als bijlage bij dit rapport.  

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het normenkader voor dit onderzoek gepresenteerd. In hoofdstuk 3 worden kort de 
hoofdlijnen van het grondbeleid van de gemeente Maastricht geschetst. 
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Hoofdstuk 4 en 5 vormen samen in zekere zin de reconstructie van de onderliggende beleidsstrategie van de 
gemeente Maastricht op het terrein van ruimtelijk beleid en grondbeleid. In hoofdstuk 4 laat de rekenkamer 

aan de hand van de belangrijkste beleidsdocumenten zien hoe de gemeente de afgelopen tien jaar de 
ambities voor de gewenste ontwikkeling van de stad en haar inwoners heeft vertaald in plannen voor 

woningbouw (woningbouwprogrammering). In hoofdstuk 5 wordt vervolgens aandacht besteed aan de 

vertaling van de woningbouwprogrammering naar de uitvoering ofwel productie, dat wil zeggen 
daadwerkelijke grondaankopen door de gemeente Maastricht. 

 
In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op het gecalculeerde verlies van € 60-80 miljoen en de manier waarop 

de gemeente tot deze berekening is gekomen. In hoofdstuk 7 wordt uitgebreid ingegaan op de manier 
waarop het gemeentebestuur verantwoording aflegt over het gevoerde grondbeleid. In hoofdstuk 8 tenslotte 

worden de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. 
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2 Normenkader 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden hanteert de rekenkamer een normenkader. Dat 
normenkader is enerzijds ontleend aan wettelijke verplichtingen (zoals het Besluit Begroting en 

Verantwoording), en anderzijds aan de eisen voortvloeiend uit de bestaande verdeling van rollen, taken en 
bevoegdheden tussen de bestuursorganen op lokaal niveau. 

 
In lijn met de vraagstelling worden de volgende normen gehanteerd. 

2.1  Kaders van het grondbeleid 

 Het gevoerde grondbeleid sluit aan op de (middel)lange termijnvisie van de gemeente op de 

ontwikkeling van de stad in het algemeen en het woonbeleid in het bijzonder. 
 Er bestaat een door de gemeente vastgesteld grondbeleid, bij voorkeur vastgelegd in een door de raad 

vastgestelde actuele (integrale) nota grondbeleid.  

 Het grondbeleid kent heldere kaders, die voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. 

 De paragraaf grondbeleid bij de begroting bevat de beleidsvoornemens voor het komende jaar. 

2.2 Uitvoering van het grondbeleid 

 Er is een actuele meerjarenprognose, waarvan de financiële en programmatische uitgangspunten zijn 

afgestemd met de organisatie en de raad. 

 De uitgangspunten voor de meerjarenprognose zijn expliciet en adequaat onderbouwd, en volgen 

rechtstreeks uit de vastgestelde beleidsvoornemens op het terrein van het grondbeleid. 

 Risico‟s worden systematisch in beeld gebracht, afgewogen en zo nodig worden 

risicobeheersmaatregelen getroffen. 
 De grondexploitaties worden periodiek (ten minste eens per jaar) herijkt. Consequenties worden aan 

het juiste niveau gerapporteerd. 

2.3 Informatievoorziening aan en controle door de raad (verantwoording) 

 De raad wordt in de gelegenheid gesteld de kaders met betrekking tot het te voeren grondbeleid vast te 

stellen (de algemene kaders, de financiële kaders en de grondexploitaties). 

 De raad wordt door middel van de reguliere planning- en controlcyclus (p&c-cyclus) van relevante 

ontwikkelingen en afwijkingen zodanig op de hoogte gehouden dat, voor zover het de bevoegdheid van 
de raad betreft, zij tijdig kan bijsturen. 

 De raad wordt actief, tijdig en adequaat betrokken bij relevante afwijkingen van de vastgestelde kaders. 

 

 De raad wordt in de gelegenheid gesteld de resultaten van het grondbeleid te controleren/te evalueren. 

Dit omvat: inzicht via de jaarrekening in de gerealiseerde kosten en opbrengsten van grondexploitaties 
en de eventuele afwijkingen in het inhoudelijke programma en in de tijdsplanning. 

 De verantwoording over het gevoerde grondbeleid voldoet aan de vereisten uit het BBV. 

 
Aan de hand van deze normen zal in de volgende hoofdstukken gekeken worden naar de praktijk van het 

grondbeleid waarbij met name ingezoomd wordt op het op 15 december 2009 geactualiseerde Programma 
wonen 2010–2019. 
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3 Kaders van het grondbeleid  

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de kaders van het grondbeleid van de gemeente Maastricht. De 
wettelijke context wordt geschetst (paragraaf 3.1) en vervolgens worden de bestaande kaders op lokaal 

niveau beschreven (paragraaf 3.2 en 3.3). 

3.1 Wettelijk kader 

Het gemeentelijk grondbeleid staat niet op zichzelf. De (nieuwe) Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) 

regelt hoe ruimtelijke plannen tot stand kunnen komen en gewijzigd kunnen worden. Onderdeel van deze 
wet is de Grondexploitatiewet (Grex) die de regiefunctie en de mogelijkheden voor kostenverhaal voor 

gemeenten vergroot als deze de grond niet in handen hebben. De Wet voorkeursrecht gemeenten 
(Wvg) geeft gemeenten het recht van voorrang op de verwerving van onroerende zaken. De 

Onteigeningswet geeft de gemeente mogelijkheden een onteigeningsprocedure in te zetten als reguliere 
verwerving niet mogelijk is. Onteigening is alleen mogelijk in het algemeen belang, onder bepaalde 

voorwaarden en tegen schadeloosstelling. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht 

gemeenten om bij de begroting en de rekening een paragraaf over het grondbeleid op te nemen. Dit leidt 
tot betere integratie van gemeentelijk grondbeleid in de planning- en controlcyclus. Daarnaast gelden ook 

Europese regels, onder meer ten aanzien van aanbestedingen en de daarbij behorende biedprocedures.  

3.2 Lokale beleidskaders 

In de Financiële Verordening  van de gemeente Maastricht, zoals bedoeld in artikel 212 van de 

Gemeentewet, is door de raad in artikel 22 vastgelegd2 dat het college een (integrale) nota grondbeleid door 
de raad zal laten vaststellen.  

 
In die nota zou dan ten minste inhoudelijk aandacht besteed moeten worden aan de volgende punten: 

1. de relatie met de programma‟s van de begroting; 

2. de strategische visie op het grondbeleid; 
3. de te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten; 

4. de voorraadverwerving en de uitgifte van gronden; 
5. uitgifte van grond in erfpacht en de erfpachtvergoedingen. 

 

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2009 en 2010 is met de raad de afspraak gemaakt dat de 
eerste uitwerking van een integrale nota grond- en vastgoedbeleid eind 2009 zou worden voorgelegd. Dit 

zou in 2010 tot besluitvorming moeten leiden. In een collegenota van 17 november 2009 is aangegeven op 
welke wijze deze nota tot stand zou moeten komen. 

 

Daarbij zou nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de afstemming met het proces inzake het opstellen 
van een nieuwe Structuurvisie Maastricht. Aangegeven is: “Overigens is in het verleden al op diverse 

onderdelen van het grond- en vastgoedbeleid beleid geformuleerd en vastgesteld voor wat betreft 
bijvoorbeeld de gronduitgifte, (evaluatie) proactief verwervingsbeleid, erfpacht- en verkoopvoorwaarden, 

beleidsregels verkoop bebouwd onroerend goed en onlangs nog de grondprijsmethodieken. In het kader van 
het opstellen van de Nota Grond- en Vastgoedbeleid zal het bestaande (geschreven en ongeschreven) beleid 

geactualiseerd en geïntegreerd worden tot een integrale nota grond- en vastgoedbeleid”.3  De planning is 

daarbij om medio 2010 te komen tot vaststelling van een nota grond- en vastgoedbeleid.  
 

                                                      
2 Raadsbesluit van 14 oktober 2003. 
3 Gemeente Maastricht, Nota procesmatige aanpak grond- en vastgoedbeleid, 17 november 2009; pag. 5. 
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Belangrijk is de constatering van dit moment (april 2011) dat de gemeente nog niet beschikt over een 
integrale nota grondbeleid4.  

 
Op het terrein van het grondbeleid zijn, zoals blijkt uit het bovenstaande citaat, wel enkele andere 

kaderstellende beleidsnota‟s door de raad vastgesteld. Dat betekent dat „het‟ grondbeleid van de gemeente 

Maastricht over verschillende plaatsen is verspreid. Hierdoor ontbreekt het overzicht en is er geen sprake 
van een integrale benadering. Daarnaast zijn er diverse meer algemene beleidsdocumenten vastgesteld die 

voor het grondbeleid relevant zijn, zoals een structuurvisie, een woningprogramma e.d. In hoofdstuk 4 
wordt hier nader op ingegaan.  

3.3 Het verwervingsbeleid 

In deze paragraaf wordt tot slot kort ingegaan op de toegepaste kaders voor de verwerving van gronden, 
een essentieel element van actief grondbeleid. 

 
Het gemeentelijk verwervingsbeleid is gebaseerd op: 

 de Nota proactief verwervingsbeleid (raadsbesluit 20-03-2001); 

 de Wet voorkeursrecht gemeenten (zie ook raadsbesluit 03/09/1996 en 01/10/1996); 

 de Evaluatie proactief verwervingsbeleid (raadsbesluit 14/12/2004). 

 
In de Nota proactief verwervingsbeleid van maart 2001 is beleid geformuleerd waarbij de bevoegdheid voor 

het doen van (proactieve) verwervingen wordt gedelegeerd aan het college en waarbij tevens een financieel 

verwervingsplafond is vastgesteld waarbinnen het college kan opereren. Belangrijk is hierbij de bepaling 
(paragraaf 4 van de nota) dat alle verwervingen zo veel mogelijk op basis van een verwervingsplan dienen 

te worden gerealiseerd. In 2004 is het verwervingsbeleid – voor het laatst - geëvalueerd en in de vorm van 
een raadsnotitie door de raad behandeld op 14 december 2004. 

 
Op basis van de genoemde documenten zijn een drietal soorten verwervingen mogelijk: 

 reguliere verwervingen; 

 proactieve verwervingen; 

 strategische verwervingen. 

 

Het actief benaderen van eigenaren/gebruikers van gronden vindt plaats op basis van vastgestelde kaders 
(reguliere of proactieve verwervingen). Reguliere verwervingen passen binnen door de raad vastgestelde 

financiële kaders, d.w.z. planexploitaties dan wel aankopen ingevolge de door de raad vastgestelde 
financiële verordening. Bij proactieve verwervingen ontbreekt een vooraf op projectniveau door de raad 

geaccordeerd financieel kader, maar ligt er wel een inhoudelijk beleidskader dat de beoogde ontwikkeling 
aankondigt. 

 

Strategische verwervingen hoeven niet per se gebaseerd te zijn op reeds vastgesteld beleid (met een 
financieel kader). Een gemeente kan ook in algemene zin kaders formuleren voor het doen van strategische 

verwervingen. De gemeente Maastricht heeft dat niet gedaan, hoewel dit in de Nota verwerving- en 
taxatieprotocol 2009  wel werd aangekondigd. 

 

Proactieve verwerving 
In 2001 heeft de Maastrichtse gemeenteraad specifiek beleid inzake proactieve verwerving van gronden 

goedgekeurd. Daarbij werd een investeringsruimte van 100 miljoen gulden (€ 45,3 miljoen) exclusief 
rentekosten goedgekeurd. Het college kreeg hiermee het mandaat voor de proactieve verwerving van 

gronden met bebouwing onder de volgende voorwaarden: 75% van het bedrag is bestemd voor aankopen 
die vallen binnen de door de raad goedgekeurde beleidskaders en 25% van het goedgekeurde bedrag is 

                                                      
4 De raad is in 1999 van uitstel op de hoogte gebracht (raadscommissie AZ en SO op 7 september 2009)  
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bestemd voor zo genoemde proactieve gelegenheidsaankopen. Binnen die ruimte mag het college van B&W 
zonder tussenkomst van de raad besluiten: 

 grond aan te kopen ten behoeve van het project Belvédère; 

 grond aan te kopen die past binnen de door de raad vastgestelde en nog vast te stellen beleidskaders 

voor nieuwe uitleggebieden en stedelijke herstructureringen alsmede (aangewezen en nog aan de 
wijzen) locaties op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten.  

 
Over de informatieverschaffing aan de raad over deze besteding werd voorgesteld dat de raadscommissie 

S&M halfjaarlijks achteraf op de hoogte zou worden gebracht van de bestedingen. De raad heeft echter 

besloten dat het college de raadscommissie S&M elke drie maanden achteraf op de hoogte moet stellen van 
de bestedingen van het college. In deze driemaandelijkse rapportage dient een nadere toelichting gegeven 

te worden, respectievelijk ingegaan te worden op de redenen die aan elke aankoop ten grondslag liggen, 
inclusief de overeengekomen aankoopprijzen. Deze informatie dient te worden gegeven in een vertrouwelijk 

deel van de raadscommissievergadering. IN 2005 heeft de raad besloten dat de rapportagefrequentie 

teruggebracht kan worden tot 1 x per jaar5.  
 

Het voorstel om een proactief verwervingsbeleid te voeren werd als volgt gemotiveerd:  
“Naast een regierol biedt eigendom ook mogelijkheden kosten in de uitgifteprijs te verdisconteren of 

financiële verevening tussen winstgevende en verlieslijdende ontwikkelingslocaties op stedelijk niveau toe te 
passen. Zonder grondeigendom bieden alleen wettelijke mogelijkheden van kostenverhaal uitkomst: 

momenteel de exploitatieovereenkomst (artikel 42 Wet op de ruimtelijke ordening) en de baatbelasting 

(artikel 222 Gemeentewet). Volledig kostenverhaal of financiële verevening zijn met toepassing van deze 
wettelijke mogelijkheden niet aan de orde. Deze werkwijze c.q. dit beleid is meermalen in de paragraaf 

grondbeleid zoals opgenomen in de jaarrekening en begroting, toegelicht. Artikel 42 van de Wet op de 
ruimtelijke ordening wordt in de nabije toekomst vervangen door de Grondexploitatiewet (deze ligt 

momenteel voor advies bij de Raad van State). Deze wet beoogt een verbetering van de 

kostenverhaalmogelijkheden voor de gemeente maar evenaart de mogelijkheden van kostenverhaal door 
middel van verdiscontering in de grondprijs niet. Voor wat betreft de regie dient de gemeente zich zonder 

eigendom in een gebied volledig te beperken tot de haar gegeven wettelijke mogelijkheden, te weten 
bestemmingsplannen en daaraan gekoppelde beeldkwaliteitsplannen, als het gaat om de inrichting van een 

gebied.” (Bron: Nota Evaluatie pro-actief verwervingsbeleid” volgnr. 146-2004 (Raad 14 december 2004) 
pagina 2). 

 

Inzake de risico‟s die aan het proactieve verwervingsbeleid zijn verbonden wordt in de nota het volgende 
gesteld: 

“Een pro-actief verwervingsbeleid brengt risico's met zich mee. Om de risico's beheersbaar te houden is 
vanzelfsprekend transparantie in de verantwoording noodzakelijk. Deze komt tot uiting in de P&C 

instrumenten en heeft daarmee blijvend aandacht. Verder vindt risicobeheersing plaats door de 

zorgvuldigheid van het traject van de verwerving zelf. Borging vindt hierbij ondermeer plaats door 
onafhankelijke taxaties en hantering van uitgangspunten zoals opgenomen in de onteigeningswet. Toch 

zullen er altijd risico's blijven. Om deze risico's op te kunnen vangen heeft grondzaken weerstandsvermogen 
nodig. 

Het weerstandsvermogen van Grondzaken wordt gevormd door het vrij besteedbare deel van de algemene 

reserve van Grondzaken, de vrije ruimte in het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen en de verwachte resultaten 
op de plannen die in exploitatie zijn genomen.”  

 
In 2004 is het proactief verwervingsbeleid geëvalueerd. Daarbij werd een volgende evaluatie voorzien voor 

2007. Deze heeft echter (nog) niet plaats gevonden.   

                                                      
5 Raadsbesluit wijziging financiële verordening (informatie over privaatrechtelijke overeenkomsten 22 maart 2005 (nr. 2005 – 0304).  
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4 Stedelijk beleid: van stadsvisie tot woningbouwprogrammering 

In dit hoofdstuk laten we zien hoe het beleid op het terrein van stadsontwikkeling en wonen eruitziet in de 
onderzochte periode. Aan de hand van de lijn van strategische langetermijnvisie tot concrete 

woningbouwprogrammering wordt het stedelijk beleid beschreven en inzichtelijk gemaakt. 

4.1 Beleidscontext 

Het gemeentelijk grondbeleid is geen doel op zich maar een instrument om beleidsdoelen op het terrein van 

de stadsontwikkeling te bereiken. In het Woningprogramma 2010–20196 wordt, voor wat betreft de 
woningbouw, de samenhang tussen algemene en meer specifieke gemeentelijke doelen als volgt 

weergegeven: 
 

 
 
De rekenkamer volgt bij dit onderzoek deze lijn. In tabel 1 worden de door de rekenkamer bestudeerde  

beleidsnota‟s uit de periode 2000–2011 in dit kader geplaatst om te laten zien hoe het gemeentelijk 
grondbeleid in de loop der jaren vorm heeft gekregen7. In de volgende hoofdstukken wordt deze samenhang 

in het licht van de onderzoeksvragen nader beschouwd, waarbij - waar nodig - in meer detail op betreffende 

nota‟s wordt ingegaan. 
  

                                                      
6 Gemeente Maastricht, Programma wonen 2010 – 2019, 114-2009 raadsbehandeling januari 2010 
7 De tabel is een hulpmiddel om de verschillende documenten in de cyclus te kunnen plaatsen. Het gaat dus om een typologie, niet om 

definities. 
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Beleidsstukken opgenomen in tabel 1 
 

1. Structuurplan 2005, januari 1999 
2. Meerjarenplan Bouwen en wonen 2000–2010, februari 2000 

3. Nota proactief verwervingsbeleid, maart 2001 (26-2001) 

4. Planontwikkeling A2, december 2002 (5-2003) 
5. Regionale woonvisie Maastricht en Mergelland 2010, juni 2002 (65-2002) 

6. Wonen in beweging. Goed wonen in een goede woonomgeving, april 2003 (38-2003) 
6b. Woningbouwprogrammering 2003–2017, Bijlage 3: capaciteit en programma vergeleken 

7. Stedelijke programmering in relatie tot grote projecten, november 2003 (125-2003) 
8. Masterplan Belvédère, mei 2004 (78-2004) 

9. Planontwikkeling De Geusselt: programmering en ruimtelijke verkenning, januari 2004 (17-2004) 

10. Meerjaren Ontwikkelings Programma 2005-2009 „Mensen Maken Maastricht‟, oktober 2004 (125-
2004) 

11. Evaluatie proactief verwervingsbeleid, november 2004 (146-2004) 
12. Stadsvisie 2030 Maastricht Mosaïek, maart 2005 (52-2005) 

13. Ontwikkelingsprogramma Stadsontwerp, juni 2005 (82-2005) 

14. Vaststelling grenzen bebouwde kom herziening 2005, maart 2005 (44-2005) 
15. Actualisatie „Stedelijke programmering voor de woningbouw 2005-2009‟, september 2005 (127-

2005) 
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16. Structuurbeeld en Mobiliteitsbeeld Maastricht (uitwerking in het kader van „Stadsvisie Maastricht 
Mozaïek 2030‟), november 2006 (125-2006) 

17. Belvédère Structuurplan, december 2006 (06-2007) 
18. Stadsvisie 2030 – actualisatie 2008, september 2008 (95-2008) 

19. Nota De kunst van het krimpen II: de toekomst van de stad Maastricht verkend (raadsconferentie), 

2007 
20. Stedelijke programmering. Programma wonen 2010-2019, januari 2010 (114-2009) 

21. Meerjarenontwikkelingsplan (MOP) 2010-2014 ISV III, november 2009 (112-2009) 
22. Beleidsnota's in het kader van nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening, juni 2009 (64-2009)  

23. Overname positie ING in Belvédère, oktober 2010 (80-2010) 
24. Financiële consequentie Stedelijke Programmering, januari 2011 (20-2011)  

25. Regionale woonvisie 2005 – 2009 (2006, 29-20060   

 
Door analyse van de in de tabel opgenomen stukken wil de rekenkamer het gemeentelijke grondbeleid in 

kaart brengen: op grond van welke overwegingen, wensen en verwachtingen koopt, beheert en verkoopt 
het OBM gronden? Zoals gezegd, beperkt het onderzoek zich tot de woningbouw en blijven bedrijfsterreinen 

buiten beschouwing.  

4.2 Stadsvisie Maastricht 

In stadsvisies schetst de gemeente Maastricht haar ontwikkelingsverwachtingen op de langere termijn. Die 

verwachtingen zijn onder meer gebaseerd op bevolkingsprognoses. Bij die prognoses moeten aannames 
worden gedaan, bijvoorbeeld die van „ongewijzigd beleid‟.  

Een belangrijke aanname in de Stadsvisie is het door de gemeente gevoerde tweesporenbeleid: de 

bevolkingsramingen (de vraag) bepalen voor een groot deel de gewenste hoeveelheid (en kwaliteit) van de 
woningen. En omgekeerd stelt Maastricht ook dat een aantrekkelijke woningvoorraad (het aanbod) en een 

aantrekkelijk werkklimaat ook de omvang en samenstelling van de bevolking bepalen.  
 

Hierover merkt de rekenkamer op dat dit, chargerend gesteld, de situatie oplevert dat er theoretisch geen 

rem is op de woningbouwplannen: bevolkingsramingen bepalen de plannen voor woningbouw (die op hun 
beurt aanleiding zijn gronden te verwerven). Bovenop die ramingen zet Maastricht haar ambitie om verder te 

groeien. De daarop volgende redenering dat aanbod zorgt voor nieuwe inwoners, betekent een extra 
stimulans om verder optimistisch te ramen. Het is alleen de werkelijkheid van achterblijvende realisatie van 

de geplande woningbouw die hier een rem op zou kunnen zetten. 
 

Bevolkingsramingen 

De door de gemeente Maastricht gekozen benadering roept de vraag op of en in welke mate de 
bevolkingsomvang van een gemeente te beïnvloeden is? De ontwikkeling van de bevolkingsomvang is de 

resultante van geboorte, sterfte en migratie. Op basis van demografische gegevens is de natuurlijke 
ontwikkeling, voortkomende uit geboorten en sterftes, redelijk betrouwbaar te voorspellen. Het zijn vooral 

de prognoses inzake migratie die de variatie en daarmee de grootste onzekerheid in de bevolkingsomvang 

bepalen. De gemeente Maastricht heeft in de Stadsvisie 2030 (uit 2005) de ambitie verwoord om deze 
migratie met gericht beleid te beïnvloeden. Hierdoor kan de voorspelling die de gemeente hanteert inzake 

migratie hoger liggen dan de zogenaamde „beleidsarme‟ voorspellingen die door bijvoorbeeld het landelijke 
onderzoeksbureau of het Etil worden gepubliceerd.  

 
Om de relatie tussen de feitelijke ontwikkeling van de bevolkingsomvang in de periode 2000–2011 en de 

verschillende prognoses die de gemeente inzake de bevolkingsomvang heeft gehanteerd inzichtelijk te 

maken, heeft de rekenkamer alle beschikbare gegevens in grafiek 1 weergegeven.   
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Grafiek 1 Bevolkingsomvang en – prognoses Maastricht 2000-2020 

 
 

Grafiek 1 laat zien dat de gemeente voor de in 1999 geformuleerde Stadsvisie 2010 en het Meerjarenplan 
Bouwen en wonen 2000–2010  uitging van bevolkingsprognoses van Etil uit 1998. Door een 

geprognosticeerd structureel migratieoverschot voorzag Etil een groei van de bevolkingsomvang tot 
maximaal 131.000 inwoners in 2025 (dit laatste is niet zichtbaar in de grafiek). Een actualisering van deze 

Etil-prognose in 2003 laat geen wezenlijk ander beeld zien. In de periode tot 2003 blijft de daadwerkelijke 

ontwikkeling van de bevolkingsomvang iets achter bij deze voorspellingen. 
 

In 2005 legt Maastricht haar actuele ambities en verwachtingen voor de lange termijn neer in de Stadsvisie 
2030. Hierin wordt de verwachte en gewenste ontwikkeling van de stad tot 2030 beschreven in onderling 

samenhangende kernbeelden die zijn samen te vatten onder de termen Kennisstad, Cultuurstad en 

Woonstad. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat mensen steeds minder gaan wonen waar het werk is, maar 
dat bedrijven zich juist gaan vestigen in die steden waar het goed wonen is. Goed wonen wordt dan ook een 

belangrijke vestigingsplaatsfactor voor bedrijven. In deze stadsvisie wordt om die reden geconcludeerd dat 
de bevolking binnen de stadsgrenzen kan toenemen van 125.000 nu naar 150.000 in de toekomst en dat er 

een meer evenwichtige opbouw van de bevolking, zowel qua leeftijd als opleiding zal komen. Deze groei 
naar 150.000 inwoners wordt niet onderbouwd door externe prognoses.  

 

In mei 2007 vindt er een raadsconferentieplaats over de ontwikkeling van de stad. Een ambtelijke 
presentatie met de titel  „Krimpen aan de Maas?‟ en een notitie met de titel „De kunst van het Krimpen II: De 

toekomst van Maastricht verkend‟  illustreren een kentering in het denken. Dat Maastricht haar ambitie om 
te groeien tot 150.000 inwoners kan realiseren wordt sterk in twijfel getrokken. Tijdens deze conferentie 

wordt een beeld geschetst van een stad die in bevolkingsomvang licht zal dalen. Dat dit grote implicaties zal 

hebben voor de stedelijke programmering voor het wonen is duidelijk. Harde beleidsmatige conclusies inzake 
het woningbouwprogramma worden tijdens deze raadsconferentie nog niet getrokken.  
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In 2008 wordt de Stadsvisie 2030 herijkt op grond van nieuwe inzichten in de demografische ontwikkeling 
(stagnerende groei van de bevolking) en de economische ontwikkeling (van industrie naar dienstverlening). 

Hierbij blijven de drie pijlers van de stadsvisie, te weten Kennisstad, Cultuurstad en Woonstad, nadrukkelijk 
overeind. Het daadwerkelijke inwoneraantal van Maastricht vertoont sinds 2004 een dalende tendens 

vanwege een negatieve ontwikkeling van zowel de natuurlijke bevolkingsontwikkeling als het migratiesaldo. 

Met name in de leeftijdscategorie 30–45 kiezen veel mensen voor een woning buiten Maastricht omdat 
Maastricht het in prijs-kwaliteitverhouding in het middensegment aflegt. Men vindt woningen in Maastricht te 

duur, men krijgt elders meer woning voor hetzelfde geld en het leefklimaat in België en het Heuvelland 
wordt als beter ervaren. Ook bij deze herijking blijft het uitgangspunt dat het migratiesaldo met gericht 

beleid is te beïnvloeden. Mede in deze context dienen de eerdere besluiten over de miljoeneninvesteringen 
in de A2-traverse, Belvédère en De Geusselt begrepen te worden.   

 

Bij de herijking van de stedelijke programmering in 2009 worden de implicaties voor de bevolkingsomvang 
gekwantificeerd. Daarbij baseert de gemeente zich wel op de Etil- en CBS-prognoses uit 2008. Etil voorziet 

naast een negatief sterfteoverschot ook een beperkt negatief migratieoverschot. Hierdoor zal de bevolking 
van Maastricht dalen naar ca. 94.000 inwoners in 2040. De gemeente is optimistischer en baseert zich op 

een structureel positief migratiesaldo van ongeveer 100 mensen per jaar. In de jaren 2008–2011 blijkt het 

daadwerkelijk migratiesaldo positiever dan deze prognoses, zo blijkt uit grafiek 1. De omvang en 
samenstelling van de bevolking blijkt minder voorspelbaar dan gedacht. 

 
Uit het bovenstaande blijkt dat Maastricht in de onderzochte periode over een door de raad vastgestelde 

gemeentelijke stadsvisie beschikt. De aannames daarin inzake bevolkingsomvang zijn echter aan sterke 
wisselingen onderhevig. Met name de in 2005 geformuleerde lange-termijnambities inzake stads- en 

bevolkingsontwikkeling waren erg groot. De gegeven onderbouwing hiervoor was beperkt. De aanname dat 

migratie en economische ontwikkeling het aanbod van (attractieve) woonmogelijkheden volgen, lijkt hierbij 
zeker een rol te hebben gespeeld. In 2008 stelt de gemeente haar ambitie neerwaarts bij en stelt dat de 

woningbouw vraaggestuurd moet worden. 

4.3 Structuurvisie Maastricht 

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat elke gemeenteraad ten behoeve van een goede 

ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente een structuurvisie dient vast te stellen. 
Deze structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied, alsmede de 

hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. De structuurvisie gaat tevens in op de 
wijze waarop de raad die voorgenomen ontwikkeling wil verwezenlijken. Daarmee vormt de structuurvisie 

een belangrijk gemeentelijk beleidsdocument dat het kader vormt voor verdere planologische ontwikkelingen 

en dat de basis is voor het overleg met andere partijen. Een actuele structuurvisie dient als ruimtelijke 
onderbouwing voor bestemmingsplannen en projectbesluiten. 

 
In 1999 is de gemeentelijke structuurvisie 2005 opgesteld (met een doorkijkje naar 2025). Deze is 

gebaseerd op de visie dat de stad zou blijven groeien in inwonersaantal dankzij een structureel 

migratieoverschot. Daarnaast zou het kleiner worden van huishoudens doorzetten. Gebaseerd op deze 
aannamen werd in deze notitie uitgegaan van de volgende bandbreedte aan benodigde woningen: 660 tot 

810 woningen per jaar in de periode tot 2005 zakkend naar 225 woningen per jaar na 2005.   
 

In 2003 verschijnt de Nota Wonen in beweging. Hoewel deze nota niet kan worden opgevat als een 
volledige structuurvisie, omvat deze wel duidelijke structuurbeelden over de wijze waarop de 

woningomgeving in Maastricht planologisch dient te worden ingericht. Er wordt een grofmazig maar wel 

integraal ontwikkelingsbeeld voor de stad geschetst; een structuurbeleid dat in de jaren 2004–2006 via 
projectplannen nader invulling heeft gekregen. In dit kader zijn in het bijzonder het Masterplan Belvédère en 

Planontwikkeling De Geusselt te noemen.  
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Na de vaststelling van de stadsvisie in 2005 en de herijking hiervan in 2008 heeft de raad geen integrale 
structuurvisie of een integrale nota grond- en vastgoedbeleid vastgesteld. De gemeente voelt de (wettelijke) 

noodzaak hiervoor echter wel. Het college geeft bij herhaling aan in de richting van de raad dat hieraan 
gewerkt wordt. Op 24 november 2009 heeft het college ingestemd met de Nota Procesmatige aanpak nota 
grond- en vastgoedbeleid. In deze collegenota staat de aanpak van een traject in drie fasen beschreven om 

tot een integrale Nota Grond- en Vastgoedbeleid:  
fase 1: opstellen Startnotitie, naar verwachting gereed medio 2010;  

fase 2: opstellen Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid, naar verwachting gereed tweede helft 2010;  
fase 3: de uitwerking van diverse onderwerpen, vindt plaats na bovengenoemde vaststelling Kadernota.   

 
In juni 2011 is deze nota nog niet ter vaststelling aan de raad voorgelegd en dus kan worden vastgesteld 

dat bovengenoemd tijdspad niet is gerealiseerd. Omdat er, door de in de vorige paragraaf geschetste 

veranderingen in de uitgangspunten in de ontwikkeling van bevolkingsaantal, veel druk staat op de 
stedelijke programmering, heeft de gemeente ervoor gekozen om een ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 

(Visie stadsontwikkeling 2010-2020) als onderdeel van de Nota Stedelijke programmering. Programma 
wonen 2010-2019 te presenteren.  

 

De rekenkamer constateert dat de lijn van stadsvisie naar structuurvisie zeker na 2005 moeilijk is te 
herleiden uit de diverse beleidsdocumenten. De ingrijpende veranderingen in de achtereenvolgende 

aannames inzake bevolkingsomvang en de veranderde visie inzake stadsontwikkeling in de drie stadsvisies 
uit de onderzoeksperiode (de stadsvisie uit 1999, de stadsvisie uit 2005 en de herijking van 2008) vereisten 

een herziening van de structuurvisie. De herijking heeft echter nog niet plaats gevonden. 

4.4 Woonvisie 

Uit tabel 1 blijkt dat in de onderzoeksperiode een separaat vastgestelde en goed onderbouwde woonvisie die 

aansluit op de actuele stadsvisie en structuurvisie in deze periode niet altijd voor handen is. Wel gaat de 
Nota De kunst van het krimpen II. De toekomst van de stad Maastricht verkend (uit 2005) in op de 

implicaties van de krimp voor wonen. In deze nota wordt geconstateerd dat krimp een Europees fenomeen 

is en ook geldt voor (de omgeving van) Maastricht. Voor Maastricht betekent dit: 
 een kleine daling van het aantal inwoners; 

 een kleine groei van het aantal huishoudens; 

 een grotendeels ontgroende stad (het aantal jongeren tot 19 jaar neemt nog maar weinig af); 

 de groep 20–64-jarigen neemt sterk in omvang af; 

 het aantal 65-plussers groeit verder door; 

 het aantal alleenstaanden neemt toe, het aantal paren daalt; 

 de potentiële beroepsbevolking wordt kleiner.  

 
Het in 2010 vastgestelde Woningbouwprogramma 2010–2019  bevat elementen van een  geactualiseerde 

woonvisie. In dit programma wordt uitgegaan van een structureel migratieoverschot voor Maastricht en van 

een netto uitbreidingsbehoefte van 125 woningen per jaar. Rekening houdend met de voorziene sloop komt 
dit uit op een bruto woningbehoefte van 375 woningen per jaar. Ook blijkt dat een significante herziening 

van de woningprogrammering is vereist, omdat het actuele woningaanbod niet goed aansluit bij de 
marktvraag. Het aanbod aan appartementen en de harde plancapaciteit op korte termijn is aanzienlijk groter 

dan de feitelijke vraag.   

Met het Woningbouwprogramma 2010 -2019  wordt gestreefd naar het beter in evenwicht brengen van het 
aanbod met de geprognosticeerde vraag waarbij de gemeente nog wel uitgaat van een structureel 

migratieoverschot. Indien dit overschot niet gerealiseerd zal worden zal een hernieuwde herijking 
noodzakelijk zijn.  

 
De rekenkamer constateert dat de lijn stadsvisie  structuurvisie  woonvisie zeker in de periode na 2005 

moeilijk is te herleiden uit de diverse beleidsdocumenten. Vanwege de sterk verschillende aannames inzake 
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bevolkingsomvang en de veranderde visie inzake stadsontwikkeling in de drie stadsvisies uit de 
onderzoeksperiode (de stadsvisie uit 1999, de stadsvisie uit 2005 en de herijking van 2008) was ook een 

aanpassing van de woonvisie noodzakelijk. Deze herziening heeft nog niet plaatsgevonden.   

4.5 Woningbouwprogrammering 

De volgende schakel in de geschetste keten van stadsvisie naar prestatieafspraken is de stap van woonvisie 

naar woningbouwprogrammering waarin op gemeentelijk niveau de ambities voor de te realiseren 
woningbouw worden gepresenteerd. De netto implicaties8 voor het woningbestand van de verschillende 

woningbouwprogramma‟s die in de periode 2000–2010 door de raad zijn vastgesteld worden in grafiek 2 
gepresenteerd. In dezelfde grafiek is tevens de daadwerkelijke ontwikkeling van het woningarsenaal van 

Maastricht op basis van de CBS-gegevens gepresenteerd.  

 
 

 

 
 

Grafiek 2 netto-aantal woningen: programmering en realisatie 
 

 

In het programma 2000-2010  ligt er met name voor de jaren 2000–2005 een ambitieus 
woningbouwprogramma waarbij de realisatie van de VINEX taakstelling voor de jaren 1995–2005 een 

belangrijke rol speelt. In de periode tot 2005 wordt deze taakstelling niet gerealiseerd.  
 

In 2002 wordt een nieuw programma gepresenteerd voor de periode 2003–2017 dat is afgeleid van de 

groeiscenario‟s uit de Structuurvisie 2000-2005  met een doorkijk naar 2025 waarin de ambitie tot 
versterking van Maastricht als vitale woon- en werkstad en de toenemende vraag naar voor ouderen 

geschikte woningen verwerkt zijn. Per saldo leidt dit tot een geraamde toename van de vraag naar 
gestapelde woningen en een afname van de vraag naar grondgebonden woningen. Dit doet vermoeden dat 

                                                      
8 Netto dat wil zeggen uitbreiding minus sloop. 
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voor de realisatie van dit programma minder bouwgrond nodig is dan voor het programma uit 2000. Dit 
wordt echter niet geëxpliciteerd. In deze Woningbouwprogrammering 2003–2017 wordt een minimum- en 

maximumvariant gepresenteerd voor de woningbouwprogrammering. De realisatie blijkt de eerste jaren de 
minimumvariant te volgen. In 2003 poogt de gemeente met het Actieplan Woningbouw het 

woningbouwprogramma naar boven bij te stellen.   

  
In 2004 wordt de woningbouwprogrammering 2005–20099 vastgesteld.  Dit programma kent een 

minimumvariant (+ 420 woningen per jaar) en een ambitievariant (+ 610 woningen per jaar). In het 
Meerjarenontwikkelingsprogramma 2005–2009  (MOP) waarin een meer integraal beeld wordt geschetst van 

de beoogde stadsontwikkeling wordt dit programma min of meer bevestigd. De afspraken met het rijk gaan 
hierbij uit van wat nu de basisvariant wordt genoemd (+ 420 per jaar). In 2006  lijkt zich op basis van de 

CBS cijfers een versnelling voor te doen in de daadwerkelijke ontwikkeling van het woningarsenaal maar 

deze valt in de jaren daarna weer terug. Uiteindelijk blijkt uit de CBS cijfers dat het daadwerkelijke 
woningarsenaal in de periode 2005 – 2009 met gemiddeld 325 woningen per jaar is gestegen.  

 
In 2009 wordt een herijking van de woningbouwprogrammering voor 2010–2019 vastgesteld, waarbij 

rekening wordt gehouden met de geactualiseerde stadsvisie, de sterk naar beneden bijgestelde prognoses 

inzake bevolkingsaantal en de economische realiteit. Het vaststellen van dit nieuwe programma heeft forse 
gevolgen, of, zoals gesteld in de nota: “Blijft het feit dat wij tot voor kort een snellere groei hebben gepland 

dan met de ogen van nu realistisch is. Het aantal plannen dat nu in de pijplijn zit, gaat nog uit van deze 
snelle groei van de stad en is veel te groot voor de komende periode10”. Met het Woningbouwprogramma 
2010–2019  wil de gemeente „van aanbodgerichte confectie‟ gaan „naar vraaggericht maatwerk‟. Met andere 
woorden, Maastricht hanteert niet langer vrij  exclusief de  redenering dat (ook) het aanbod van woningen 

extra inwoners en daarmee op termijn ook extra woningvraag genereert. In het programma wordt 

aangegeven dat op basis van een woningmarktonderzoek de plancapaciteit sterk omlaag moet met een 
herprioritering tussen de verschillende woningtypes. De nota meldt dat de uitvoering van deVisie 
Stadsontwikkeling 2010-2020 zware financiële inspanningen van onder andere de gemeente vergt. Uit een 
gemeentelijke analyse blijkt deze uit te komen op een bedrag van € 60 tot 80 miljoen (niet alleen voor 

woningbouw, maar ook voor bedrijventerreinen). Het grootste deel daarvan slaat terug op drie projecten: 

Belvédère, Lanakerveld en De Geusselt.  
 

De rekenkamer stelt vast dat de woningbouwprogrammering tijdens de onderzochte periode in zekere mate 
gebaseerd was op de actuele stads-, structuur- en woonvisie.  

In het grootste deel van deze periode bleef de daadwerkelijke ontwikkeling van het woningarsenaal wel 

achter bij de programmering. In 2009, aan het eind van de onderzochte periode, wordt de 
woningbouwprogrammering op basis van de herziene stadsvisie fors naar beneden bijgesteld, maar heeft de 

feitelijke ontwikkeling van het woningbestand juist extra vaart gekregen, ook omdat er nog veel plannen „in 
de pijplijn‟ zitten.     

4.6 Samenvattend 

Samenvattend constateert de rekenkamer na bestudering van de genoemde beleidsdocumenten dat de lijn  
`stadsvisie  structuurvisie  woonvisie  woningbouwprogrammering‟ in de praktijk  van de 

beleidsvorming slechts in beperkte mate is terug te vinden hetgeen betekent dat de 

woningbouwprogrammering in Maastricht niet altijd gebaseerd is op een actuele visie op de gewenste 
ontwikkeling van de stad.  

 
Een tweede constatering is dat in de praktijk soms juist andersom werd gewerkt: door feitelijke 

ontwikkelingen op het gebied van de woningbouwactiviteiten en gemeentelijke grondposities  wordt de 

                                                      
9 Meerjaren ontwikkelingsprogramma 2005 – 2009 Mensen maken Maastricht, October 2004 
10

 Nota Stedelijke programmering wonen 2010–2019, Raad 15 december 2009, pag. 6. 
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noodzaak ervaren om de woningbouwprogrammering bij te stellen. Als onderdeel van deze 
herprogrammering worden vervolgens de woonvisie en in zekere zin ook de structuurvisie geactualiseerd. De 

kaders worden aangepast op basis van de uitvoering in plaats van dat de uitvoering de kaders volgt.  
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5. Grondaankopen 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de grondaankopen in de onderzochte periode eruitzagen en wordt 
ingegaan op het verband met de woningbouwprogrammering in deze periode.  

5.1 Uitvoering van het grondbeleid 

De uitvoering van het gemeentelijk grondbeleid wordt - ambtelijk - verzorgd door het Ontwikkelingsbedrijf 

Maastricht (OBM). Aan de hand van een meerjarenplan worden door het management in samenspraak met 

de portefeuillehouder per afdeling werkprogramma‟s vastgesteld. Daarmee liggen de jaardoelen voor het 
OBM vast. Afzonderlijke projecten worden permanent, doch ten minste eenmaal per jaar, integraal herijkt op 

relevantie, ontwikkelingen en financiën. 
 

Om haar ambities inzake stadsontwikkeling en woningbouwprogrammering waar te maken, heeft de 
gemeente in 2001 ingezet op de zogenaamde proactieve verwerving van gronden. In 2001 heeft de 

gemeenteraad voor het proactieve verwervingsbudget van ruim € 45 miljoen revolverend vastgesteld, 

waarvan € 34 miljoen voor Belvédère. „Het gaat hierbij in het bijzonder om de aankopen in stedelijke 
herstructureringsgebieden en nieuwe uitleggebieden zonder dat daarbij vaststaat of deze planontwikkelingen 

ook daadwerkelijk doorgang vinden en in exploitatie worden genomen‟11. Daarnaast is in 2003 een separaat 
verwervingsplafond vastgesteld van € 45 miljoen ten behoeve van het A2-project12.  

 

In 2004 is het proactieve beleid door de gemeente geëvalueerd13. Hieruit blijkt dat ten behoeve van het 
Belvédère-project voor ruim € 23 miljoen is verworven en voor overige projecten voor bijna € 8 miljoen.  Een 

voor 2007 toegezegde evaluatie van het proactieve verwervingsbeleid dat tot 2008 zou worden 
gecontinueerd is niet aan de raad gepresenteerd.  

5.2 Verband woningbouwprogrammering en grondaankopen 

Eerder is al aangegeven dat in de periode 2000–2010 de raad diverse nota‟s heeft vastgesteld inzake de 
woningbouwprogrammering. Om deze verschillende nota‟s met elkaar te vergelijken heeft de rekenkamer de 

geprogrammeerde netto-ontwikkeling van het aantal woningen uit deze nota‟s gecombineerd met de 
realisatiecijfers van het CBS en in één grafiek (Grafiek 2) gepresenteerd, die in het vorige hoofdstuk is 

toegelicht. 

 
In het algemeen ontbreken in de diverse woningbouwprogrammeringen kwantitatieve analyses waarin het 

specifieke woningbouwprogramma wordt vertaald naar de benodigde vierkante meters (nieuwe)bouwgrond. 
Dit is een belangrijke constatering: hierdoor is het voor de rekenkamer niet mogelijk om te beoordelen of en 

in welke mate de in de onderzochte periode gerealiseerde (proactieve) aankopen aansluiten op de 

woningbouwprogrammering. 
 

Een integraal structuurbeeld waarin een koppeling wordt gelegd tussen de gronden die voor woningbouw 
worden aangemerkt, de typen woningbouw en de daaruit voortkomende inschatting van de mogelijke 

wooncapaciteit heeft de rekenkamer bij haar onderzoek niet aangetroffen. Hierdoor is het niet mogelijk 
gebleken om in te schatten hoe de nieuwe voor woningbouw bestemde gronden zich verhouden tot de 

bevolkingsontwikkeling, zoals die in de stadsvisies zijn neergelegd. 

  

                                                      
11

 Nota proactief verwervingsbeleid 
12 Raadsbesluit d.d. 21 januari 2003 volgnummer 5-2003  
13

 De evaluatie is intern door de gemeente. 
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Uit geen van de woningbouwprogrammeringen blijkt dat de beschikbaarheid van woningbouwgronden of 
bouwlocaties een beperking vormde voor de realisatie van de ambities op het gebied van de 

woningbouwprogrammering. Bij de laatste herijking blijkt het tegenovergestelde waar. De positie aan 
bouwgronden is aanzienlijk groter dan gezien de - neerwaarts bijgestelde - woningbouwprogrammering 

noodzakelijk is. In de woningbouwprogrammeringen wordt wel gesproken over de plancapaciteit (wat zit er 

aan woningbouwplannen in de pijplijn) en de harde plancapaciteit (aan welke woningbouwprojecten heeft 
de gemeente zich daadwerkelijk gecommitteerd). Uit deze cijfers blijkt dat er in de genoemde periode altijd 

voldoende plancapaciteit voor handen was om de geambieerde woningbouwprogrammering te realiseren, 
maar de harde plancapaciteit was voortdurend kleiner dan de geambieerde programmering. 

 
In onderstaande grafiek (3) wordt de ontwikkeling van grondposities (in vierkante meters) van de gemeente 

ten behoeve van de woningbouw gepresenteerd.  

 

 
 
De lijn „plannen in ontwikkeling‟ toont het verloop van de voorraad grond ten behoeve van woningbouw in 

m2, zoals in eigendom bij de gemeente ten behoeve van plannen in ontwikkeling. De lijn „plannen in 
exploitatie‟ geeft weer het verloop van de gronden in exploitatie bij de gemeente ter realisatie van 

woningen, uitgedrukt in m2 bruto vloeroppervlak (BVO). 

Indien een plan derhalve overgaat van het ontwikkelstadium naar het exploitatiestadium (lees: van plan naar 
realisatie) en er is sprake van gestapelde woningbouw, dan multipliceren de m2 grond tot een veelvoud in 

m2 bruto vloeroppervlak (BVO). 
 

Gegeven het bouwprogramma is het te verwachten dat de voorraad grond ten behoeve van plannen in 

ontwikkeling zou afnemen. Uit de grafiek blijkt echter dat de gemeente een flinke voorraad handhaaft 
gedurende de onderzoeksperiode. In de periode 2005 tot en met 2007 is het volume van in ontwikkeling 

zijnde m2 BVO aanzienlijk toegenomen. Vanaf 2007 tot en met 2010 is een daling van dit volume te zien, 
hetgeen met name te verklaren is door de herijking van het woningprogramma en het daaraan gekoppelde 

terugbrengen van het aantal geplande woningen. 
De voorraad gronden ten behoeve van plannen in ontwikkeling, het ontwikkelpotentieel in m2, blijft ook na 

2007 relatief hoog. 

 
Samenvattend stelt de rekenkamer vast dat het niet mogelijk is gebleken na te gaan op grond waarvan in de 

onderzochte periode, met name de jaren 2002-2007, de forse grondposities zijn ingenomen zoals getoond in 
grafiek 3. In de diverse woningbouwprogrammeringen noch in de andere beleidsdocumenten zijn 

kwantitatieve analyses gevonden die een basis bieden voor de grondaankopen in de onderzochte periode.    
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6. Financiële implicaties Programma wonen 2010–2019 

Een belangrijke aanleiding voor dit onderzoek was de in de raad van januari 2010 gepresenteerde herijking 
van het woningprogramma (Nota stedelijke programmering. Programma wonen 2010–2019, januari 2010).  

Door de economische crisis en de bevolkingskrimp was een herijking en herprioritering van de 
woningbouwplannen noodzakelijk. De uitkomsten van een hiertoe door de gemeente uitgevoerde financiële 

analyse lieten zien dat rekening gehouden moest worden met een verlies voor de gemeente Maastricht 
tussen de € 60 en € 80 miljoen. Met de kennis van de voorgaande hoofdstukken probeert de rekenkamer 

een verklaring te vinden voor dit het negatieve financiële effect. De rekenkamer heeft in haar onderzoek de 

vertrouwelijke gemeentelijke analyses kunnen inzien waaruit de berekening van € 60–80 miljoen voortkomt. 
Het betreft analyses van de meest in het oog springende en vergevorderde projecten, waarbij een twintigtal 

projecten intensief beoordeeld is. Criterium voor de intensievere beoordeling was dat het om een groot 
project moest gaan: een substantieel aantal woningen binnen het project, dan wel een relatief grote 

financiële participatie door de gemeente. Voor de overige projecten is een meer globale beoordeling 

toegepast.  
 

De analyses geven een beeld van de verschillende financiële risico‟s waarmee de gemeente kan worden 
geconfronteerd door het naar beneden bijstellen van de bouwprogrammering. Hierbij gaat het zowel om de 

juridische component (bijvoorbeeld schadeclaims) als de financiële component (bijvoorbeeld afwaardering 
investeringen of te derven inkomsten). De grootste financiële consequenties komen voort uit de projecten 

Belvédère, De Geusselt, Lanakerveld en in mindere mate Dousberg.  

Het project Belvédère wordt grotendeels uitgevoerd via een zogenaamde PPS-constructie (publiek-private 
samenwerking) met een tweetal private partijen (ING en Bouwinvest) verenigd in de WOM Belvédère. In de 

analyses is geen rekening gehouden met het risico dat één van de samenwerkingspartijen zich terug zou 
kunnen trekken, zoals is gebeurd door het afhaken van ING.  

 

De rekenkamer heeft zich, op basis van de analyses en een gesprek hierover met de betrokken ambtenaren, 
een beeld kunnen vormen over de betrouwbaarheid van de analyses. De rekenkamer is van oordeel dat de 

gemeente de financiële risico‟s van de verschillende projecten op een systematische wijze in kaart heeft 
gebracht en dat het genoemde bedrag van € 60–80 miljoen (woningbouw, bedrijventerreinen en 

kantoorontwikkeling) voor een eerste analyse voldoende onderbouwd is. Hierbij plaatst de rekenkamer de 

kanttekening dat de risico‟s van een verder neerwaartse bijstelling van de woningbouwprogramma‟s niet in 
de analyse zijn meegenomen. Omdat de gemeente uitging van een bevolkingsontwikkeling en 

woningbouwbehoefte die hoger ligt dan de externe prognoses, is hier wel degelijk sprake van een risico dat 
eerst bij de herijking 2010 is doorgerekend. 

 
Later (in februari 2011) is een onvermijdbaar verlies als gevolg van de stedelijke programmering (inclusief 

de afdekking van het tekort op De Karrosseer) per ultimo 2010 vooralsnog vastgesteld op € 55,2 miljoen en 

is hiervoor een dekkingsvoorstel gedaan. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 
 woningbouw    36,2 

 Karosseer      8,5 

 Bedrijventerrein Lanakerveld   6,5 

 Geusselt kantorendeel   4,0 

 Belevedere kantoren- en bedrijvendeel P.M.  

 Totaal     55,2 + P.M. 

 

Uit de Memorie van Antwoord bij Raadsnota 20-2011 blijkt dat hierin niet inbegrepen zijn eventuele 
financiële consequenties van de WOM Belvédère uit het boekjaar 2010 en 2011. 

 
Op dit moment stelt de rekenkamer vast dat de economische crisis het moment van de herijking voor een 

belangrijk deel bepaalde, maar dat de verklaring voor het negatieve financiële effect vooral gevonden moet 
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worden in de neerwaartse bijstelling van de ambities op grond van realistischer bevolkingsramingen. De 
economische crisis kwam daar nog bij.  
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7. Verantwoording over grondbeleid 

In dit hoofdstuk geeft de rekenkamer aan in hoeverre de verantwoording door het college aan de raad over 
het grondbeleid voldoet aan de eisen, waaronder de relevante verslaggevingsregels in het Besluit Begroting 

en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Die eisen dienen ertoe dat de raad zo goed en volledig 
mogelijk geïnformeerd wordt over het gemeentelijk grondbeleid dat zeker omdat het grondbeleid een 

complex en moeilijk te doorgronden beleidsterrein is.    
 

Om verdere invulling te geven aan de verantwoording van grondexploitatie heeft de commissie BBV14 in 

2008 de Notitie grondexploitatie  uitgebracht. Dit is een verdere uitwerking van wat over grondexploitatie in 
het BBV is vermeld en is als zodanig onderdeel van de verslaggevingsregels. 

 
In het kader van dit hoofdstuk zijn de volgende documenten beoordeeld: 

1. de Gemeenterekening 2009 en meer specifiek de jaarrekening, de paragraaf grondbeleid, de paragraaf 

weerstandsvermogen en Bijlage 6; 
2. de Programmabegroting 2009 en meer specifiek de paragraaf grondbeleid; 

3. de Nota Grondprijzen 2009 van de gemeente Maastricht; 
4. het Verwervings- en taxatieprotocol 2009  van de gemeente Maastricht; 

5. de sectorjaarrekening OBM 2009. 
 

Hieronder zijn de verplichtingen uit het BBV en de Notitie grondexploitatie van de commissie BBV steeds 

cursief weergegeven. Vervolgens is dan de feitelijke situatie bij de gemeente Maastricht beschreven. 
 

Kaderstelling 

De kaders van het grondbeleid dienen te worden vastgesteld door de raad. Het college is enkel bevoegd 
investeringen in grond te doen die passen binnen de door de raad vastgestelde begroting. 
 
Kaderstelling vindt primair plaats via de Financiële Verordening en rapportage daarover gebeurt via de 
reguliere P&C-cyclus. Uit zowel de jaarrekening als de programmabegroting blijkt dat het college 

investeringen doet die passen binnen de door de raad vastgestelde begroting. In programma 10 
(Stadsontwikkeling) is op pagina 85 van de jaarrekening de afwijking van het rekeningsaldo ten opzichte van  

de begroting weergegeven. 

 

Paragraaf grondbeleid in de begroting 

De paragraaf grondbeleid bij de begroting dient inzicht te geven in de beleidsvoornemens voor het komende 
jaar. 
 

In de paragraaf grondbeleid van de begroting is een toelichting gegeven op het risicoprofiel en de 
reservepositie van het Ontwikkelingsbedrijf Maastricht (OBM). Hieruit blijkt dat er forse bijstellingen van de 

voorgecalculeerde resultaten noodzakelijk zijn en mogelijk verliesnemingen c.q. afwaarderingen van gedane 

investeringen. Bovendien wordt melding gemaakt dat de algemene reserve voor het grondbedrijf minimaal 
€10 miljoen zou moeten bedragen, terwijl de stand van de algemene reserve OBM per 31-12-2009 nog maar 

€ 2,7 miljoen bedraagt. 
 

In de paragraaf wordt aangegeven dat in het licht van de kredietcrisis en de stedelijke 

herprogrammeringsproblematiek (als gevolg van de bevolkingsafname) een palet aan maatregelen 

                                                      
14 Artikel 75 van het BBV regelt het bestaan, de taak en de samenstelling van een (landelijke) commissie voor het Besluit begroting en 

verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De taak van deze commissie BBV is het zorg dragen voor een eenduidige uitvoering en 
toepassing van het BBV. 
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afgekondigd is. Deze maatregelen worden verder niet toegelicht in de paragraaf. Ook blijven de 
beleidsvoornemens voor het komende jaar (2010) vrij onduidelijk. Er wordt niet aangegeven welke projecten 

wel of geen doorgang zullen vinden en welke maatregelen genomen zullen worden om de risico‟s niet te 
hoog te laten oplopen. Een bepaalde mate van terughoudendheid in de informatievoorziening in een bepaald 

stadium is overigens begrijpelijk.  

 

Nota grondbeleid 

In de Nota grondbeleid dient te worden ingegaan op het te voeren grondbeleid, verwervingen en beheer, 
aanbestedingen, uitgifte, kostenverhaal, samenwerkingen, programma‟s, kwaliteit, sturing en 
verantwoording. 
 
De gemeente Maastricht beschikt niet over een Nota grondbeleid. In de programmabegroting 2009 is 

aangegeven dat in 2010 een integrale nota grond- en vastgoedbeleid klaar zou moeten zijn. In 2009 zijn, 

vooruitlopend hierop, diverse beleidsdocumenten opgesteld, nl. de Nota Grondprijzen, Handboek Openbare 
Ruimte en het Verwervings- en Taxatieprotocol. Deze beleidsdocumenten zouden in 2010 geïntegreerd 

worden in de Nota Grond- en Vastgoedbeleid, maar dat is niet gebeurd. 
 

Jaarrekening 

De jaarrekening biedt inzicht in de gerealiseerde kosten en opbrengsten van de door de raad vastgestelde 
grondexploitaties. Verder brengt het college in de paragraaf grondbeleid verslag uit over het gevoerde 
grondbeleid en legt daarover verantwoording af. Onderwerpen die aan bod komen zijn de 
winstnemingen/verliesnemingen, risico‟s en weerstandsvermogen. Verder wordt eventueel verslag gedaan 
van strategische inkopen en van afgesloten plannen. 
 
De afzonderlijke exploitatieplannen van een project worden door de raad vastgesteld. Controle vindt 

voornamelijk plaats via de reguliere P&C-cyclus, met andere woorden via de gemeentelijke jaarrekening. 

Deze gaat vooral in op de resultaten van alle projecten gezamenlijk en nauwelijks op afzonderlijke projecten 
die zijn vastgesteld. 

 
Inzicht in gerealiseerde kosten en opbrengsten wordt gegeven in programma 10 (Stadsontwikkeling) en in 

de jaarrekening op pagina 108-110. In 2009 heeft OBM een negatief resultaat van € 2.461 miljoen. 

Opvallend hierbij is dat het grootste gedeelte van het negatieve resultaat ontstaan is door de exploitatie van 
onroerend goed (€ 2.042 miljoen negatief). De bouwgrondexploitatie draagt slechts voor een bedrag van 

€ 0,4 miljoen bij aan het totale resultaat. Gezien de omvang van de onroerendgoedverhuur is de verstrekte 
toelichting bij deze activiteiten erg summier.  

 

In de paragraaf grondbeleid van de jaarrekening 2009 wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde 
grondbeleid. Zeker gezien de omvang van de activiteiten op het gebied van grondexploitatie en het 

ontbreken van een integrale grondbeleidnota, is de verantwoording in de paragraaf grondbeleid in de 
jaarrekening 2009 slechts zeer beperkt (twee pagina‟s). Er wordt in algemene termen kort iets over het 

grondbeleid gezegd. Onder het kopje „Nieuw beleid‟ wordt het traject om te komen tot een integrale nota 
grond- en vastgoedbeleid vermeld. Verder vindt een korte toelichting op de grondprijzen en het 

verwervingsbeleid plaats. Onder de paragraaf „Risicoprofiel van het Ontwikkelingsbedrijf‟ worden de 

winstnemingen en verliesnemingen op de verschillende activiteiten kort toegelicht en in de paragraaf 
„Reservepositie van het Ontwikkelingsbedrijf Maastricht‟ wordt aangegeven dat de reservepositie te laag is. 

De risico‟s die op de verschillende projecten gelopen worden, evenals de maatregelen om deze te 
verminderen, worden onvoldoende belicht. Er wordt geen verslag gedaan van strategische aankopen en van 

afgesloten plannen. 
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Concurrentiebevordering 

Het kabinet heeft de suggestie gedaan om verslag te doen over de selectie van marktpartijen op 
ontwikkelingslocaties. 
 
De gemeente Maastricht doet geen verslag van de selectie van marktpartijen.  

 

Actualisatie grondexploitatieopzet en risico’s 

De exploitatieopzet dient jaarlijks herzien te worden. De diepgang van deze herziening kan verschillen per 
gemeente. In de paragraaf grondbeleid dient, naast een beleidsvisie en een aanduiding van de wijze van 
beleidsrealisatie, een actuele prognose te worden gegeven van de te verwachten resultaten van de totale 
grondexploitatie. Deze paragraaf geeft verder inzicht in de onderbouwing van de geraamde winstneming en 
de in de uitgangspunten voor de reserves in grondzaken in relatie tot de risico‟s, waaronder de 
verliesvoorzieningen. De risico‟s in de grondexploitaties dienen jaarlijks in kaart gebracht te worden. 
Tegenover de risico‟s moet binnen de gemeente een financieel weerstandsvermogen staan.  
 
De exploitatieopzetten zijn volgens de Jaarrekening 2009 herzien. Uit de jaarrekening valt niet op te maken 

met welke diepgang deze herziening heeft plaatsgevonden. Zoals bij de behandeling van de jaarrekening 
hiervoor al is aangegeven, is de verantwoording  van de beleidsvisie en de wijze van beleidsrealisatie zeer 

beperkt. De actuele prognose is opgenomen in bijlage 6 van de Jaarrekening 2009, maar de toelichting 

hierop, evenals de tijdsfasering en de onderverdeling naar de verschillende exploitatieopzetten ontbreekt. In 
de paragraaf „Weerstandsvermogen‟ is aangegeven dat de risico‟s in beeld zijn gebracht en het financieel 

weerstandsvermogen aanwezig is.  
 

Aan de hand van de sectorjaarrekening OBM 2009 is vastgesteld dat er in 2009, voor wat betreft de plannen 
in exploitatie en de onderhanden werken bebouwd onroerend goed, een hercalculatie en bijstelling heeft 

plaatsgevonden. Voor de plannen in ontwikkeling is dat echter in 2009 niet gebeurd. Voorts is gebleken dat 

niet altijd een verliesprognose als gevolg van hercalculatie tot verliesneming leidt. 
 

Grondexploitatie in de Jaarrekening 2009 

Het bezit van grond komt in de jaarrekening naar voren in de volgende activa: 
1. vaste materiële activa; 
2. vlottende activa (voorraden); 
2.1 niet in exploitatie genomen (bouw)grond (NIEGG); 
2.2 bouwgrond in exploitatie (BIE). 
Grond wordt als vast materieel actief aangemerkt als deze grond een vaste bestemming heeft en niet in een 
transformatieproces zit. Ruilgronden die nog (tijdelijk) een bepaalde (vaste) bestemming hebben behoren 
ook tot de materieel vaste activa. De activering van gronden geschied tegen (historische) verkrijgingsprijs en 
bijkomende kosten. Op grond wordt niet afgeschreven. Grond wordt wel afgewaardeerd als de boekwaarde 
boven de marktwaarde komt, dus als er sprake is van een (duurzaam) lagere marktwaarde. 
 
Onder de vaste activa zijn in de jaarrekening onder andere opgenomen de posten „materiële activa 

economisch nut‟ en „materiële activa maatschappelijk nut‟. De nadere toelichting op deze posten is summier. 
Onder beide posten zijn opgenomen de in eigen gebruik en voor maatschappelijke doelstellingen aanwezige 

materiële vaste activa. Ook zijn hieronder opgenomen de proactieve aankopen. Deze zijn gewaardeerd tegen 

historische uitgaafprijs (inkoopprijs plus bijkomende kosten) of lagere marktwaarde. Indien het erfpacht 
betreft, dan kan herwaardering aan de orde zijn. In overige gevallen vindt geen herwaardering plaats. Op dit 

moment bedraagt het bedrag aan proactieve aankopen circa € 9 miljoen. Het college heeft een mandaat tot 
maximaal € 11 miljoen. 

Ook zijn onder deze beide posten opgenomen de niet-bebouwde grondstroken alsook agrarische gronden 

welke als mogelijke compensatiegronden aangehouden worden. De boekwaarde hiervan is relatief laag 
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omdat deze gronden vaak al zeer lang in bezit van de gemeente zijn. In de jaarrekening wordt geen aparte 
melding gemaakt van het bovenstaande.  

 
In de waarderingsgrondslag is vermeld dat voorraden worden gewaardeerd tegen historische 

verwervingsprijs, vermeerderd met rente en algemene beheerskosten en verminderd met opbrengsten uit 

gronduitgiften, subsidies en bijdragen. Onder de afschrijvingstermijnen voor activa wordt geen melding 
gemaakt van gronden, waaruit blijkt dat er geen afschrijving plaatsvindt op gronden. Er wordt in de 

waarderingsgrondslag geen melding gemaakt van de afwaardering naar lagere marktwaarde indien deze 
lager is dan de boekwaarde, zoals zou moeten volgens het BBV. 
 
Uitgangspunt van de gemeente is dat elk project ten minste kostendekkend moet zijn, oftewel economisch 

haalbaar. Daarbij heeft de rekenkamer de indruk gekregen dat economische haalbaarheid geen geheel 

objectieve uitkomst oplevert, omdat tot op zekere hoogte projecten ook „economisch haalbaar‟ gemaakt 
kunnen worden. Hoewel het saldo van het Ontwikkelingsbedrijf uiteindelijk ten gunste of ten laste van de 

gemeentelijke begroting wordt gebracht en er in dat opzicht per definitie sprake is van verevening van 
projecten op macroschaal, dienen de projecten afzonderlijk rendabel te zijn. Dit moet ook blijken uit de sinds 

2008 verplichte exploitatieplannen. Tussen projecten vindt geen verevening plaats. Binnen projecten, zo 

heeft de rekenkamer geconstateerd, vindt wel verevening plaats. Dat kan ook bijna niet anders omdat niet 
alle onderdelen van een plan even rendabel kunnen zijn.  

 
De afzonderlijke projecten en projectonderdelen worden jaarlijks door OBM getoetst op ontwikkeling, 

actualiteit en relevantie aan de hand van vaste parameters. De uitkomsten daarvan worden op betrekkelijk 
hoog aggregatieniveau gemeld aan de raad. Daarbij wordt wel gemeld welk project het betreft, maar 

afzonderlijke projectonderdelen komen daarbij niet aan bod. Voor de toets op de voor projecten in totaliteit 

gehanteerde uitgangspunten bestaat geen vast revisieschema. Met als betrouwbaar te achten 
uitgangspunten en aannames moet, indien de raad akkoord is, ook van start gegaan worden en spitst de 

jaarlijkse herijking zich toe op afzonderlijke componenten. Dat betekent ook dat de fundamentele 
uitgangspunten niet jaarlijks herijkt worden.  

 

Zoals beschreven in hoofdstuk 4 heeft het OBM in 2009 de woningbouwprogrammering geheel herijkt. Op 
15 december 2009 werd aan de raad de Nota stedelijke programmering. Programma wonen 2010–2019 

aangeboden. Deze herijking leidde tot een forse temporisering van de programma‟s Belvédère, Lanakerveld 
en De Geusselt. Alleen al voor Belvédère gaat het aantal van 4.250 geplande woningen terug naar 920. Ook 

het bouwprogramma rond de Geusselt zal in een veel kleinere omvang tot stand komen dan oorspronkelijk 

gedacht. Op dat moment werd een nadeel becijferd van tussen de € 60 en € 80 miljoen. Dit betekent, mede 
gezien de beperkte reserves van het Ontwikkelingsbedrijf, een forse inspanning om dit tekort via de 

gemeentelijke begroting op te vangen.  
 

Verwerving en vervreemding 

Inzake de verwerving en vervreemding van grond zijn gemeenten verplicht om een aantal procedures in 
acht te nemen. Er is ofwel een onvoorwaardelijke biedprocedure ofwel een taxatie door een onafhankelijke 
deskundige verplicht. 
 
De gemeente Maastricht heeft in 2009 het Verwervings- en taxatieprotocol opgesteld. Hierin wordt in detail 

beschreven welke procedures gevolgd dienen te worden bij verwervingen van grond per verschillende soort 
verwerving (o.a. strategische, proactieve verwervingen, verwerving op basis van de Wet voorkeursrecht 

gemeenten, de Onteigeningswet en de Wro/Grondexploitatiewet). Verder is in dit document een 

taxatieprotocol opgenomen. 
Doel is transparant te zijn over hoe de procedure omtrent verwerving en taxatie plaatsvindt. De procedures 

voor vervreemding van gronden (inclusief aanbestedings- en staatssteunrisico) komen aan de orde in de 
Nota Grondprijzen van de gemeente, die eveneens in 2009 is opgesteld en vastgesteld door de raad. 
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Voorraden 

Conform artikel 38 van het BBV wordt in de balans onder de voorraden afzonderlijk opgenomen: 
a.  grond- en hulpstoffen gespecificeerd naar: 

1. niet in exploitatie genomen bouwgronden; 
2. overige grond- en hulpstoffen; 

b. onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie; 
c. gereed product en handelsgoederen; 
d. vooruitbetalingen. 
 

In de jaarrekening is op pagina 112 is een voorraadpost opgenomen ad € 35.118.000. In de toelichting op 
deze balanspost op pagina 114 wordt deze voorraadpost als volgt gespecificeerd: 

 * Euro 1.000 

Onderhanden werk 3.461 

Grond- en hulpstoffen 132 

Bouwgrond 31.525 

Totaal 35.118 

   

De posten overige grond- en hulpstoffen alsmede vooruitbetalingen zijn niet opgenomen, terwijl dit volgens 
het BBV wel verplicht is. Bovendien is de omschrijving „bouwgronden‟ niet eenduidig. Volgens het BBV dient 

hier expliciet melding gemaakt van de NIEGG (niet in exploitatie genomen gronden).  
 

Overigens laat de sectorjaarrekening OBM 2009 het volgende beeld zien: 

 * Euro 1.000 

Onderhanden werk, niet in exploitatie. genomen bouwgrond 21.492 

Onderhanden werk, waaronder in exploitatie. genomen bouwgrond 14.233 

Onderhanden werk, overig 1.672 

Totaal 37.397 

          
Een nadere specificatie hiervan is: 

 * Euro 1.000 

Plannen in exploitatie 10.033 

Onderhanden werk bebouwd onroerend goed 4.200 

Plannen in ontwikkeling (ruwe bouwgrond) 21.492 

     

Geconcludeerd kan worden dat de verantwoording in de jaarrekening op dit punt niet aansluit op de 

verantwoording zoals aangegeven in de sectorjaarrekening OBM.  
 

Niet in exploitatie genomen grond (NIEGG) 

Niet in exploitatie genomen (bouw)grond (NIEGG) is meestal anticiperend of strategisch aangekocht. Er is 
dan nog geen exploitatiebegroting, maar de grond past wel in gedachten (verwachtingen) over 
gemeentelijke bebouwingsuitbreiding. Voor deze grond kan een reëel en stellig voornemen bestaan dat deze 
in de nabije toekomst zal worden bebouwd. De boekwaarde van NIEGG‟s kan hoger worden in de loop der 
tijd, bv. als gevolg van oprenting, voorbereidingskosten (vaak interne loonkosten) en externe 
voorbereidingskosten (bv. architect, planoloog etc). De boekwaarde van NIEGG‟s mag echter de markwaarde 
nooit overschrijden. Indien de boekwaarde hoger is dan de marktwaarde, dient een afwaardering plaats te 
vinden. 
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Op pagina 114 van de jaarrekening is een post bouwgronden vermeld van € 31.525.000, wat aanzienlijk is 
op een balanstotaal van circa € 620 miljoen (circa 5%). In de jaarrekening is geen verdere detaillering van 

deze post opgenomen (wat wel aan te bevelen is). Uit de sectorjaarrekening (b)lijkt dat een bedrag groot 
€ 21.492.000 betrekking heeft op NIEGG. 

 

De waarderingsgrondslag zoals deze opgenomen is onder de post voorraden (pagina 107) luidt als volgt: 
“De voorraden gronden en onderhanden werken worden gewaardeerd tegen historische verwervingsprijs 

vermeerderd met rente en algemene beheerskosten en verminderd met opbrengsten uit gronduitgiften, 
subsidies en bijdragen”.   

Er wordt ten onrechte niet vermeld dat indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs, de marktwaarde als waardering gebruikt dient te worden. Gezien het risico van langere 

doorlooptijden en daardoor hogere oprentings- en voorbereidingskosten, is het ten behoeve van het juiste 

inzicht noodzakelijk om te vermelden of er afwaarderingen naar lagere marktwaarde noodzakelijk zijn 
geweest. Bovendien dient de waarderingsgrondslag van de voorraden te worden aangepast. 

 
Een toetsing van de boekwaarde van de NIEGG versus de marktwaarde heeft ultimo 2009 niet 

plaatsgevonden, ondanks het feit dat duidelijk is dat afwaardering noodzakelijk zal zijn. 

 

Bouwgrond in exploitatie (BIE) 

BIE is grondexploitatie in uitvoering. De gemeenteraad heeft dan de grondexploitatiebegroting vastgesteld 
die wordt uitgevoerd. Is er sprake van een tekort, dan dient dit verlies onmiddellijk genomen te worden in 
de vorm van een voorziening. Is er echter sprake van een gepland overschot, dan wordt het resultaat 
gewoonlijk genomen, voor zover dat met voldoende zekerheid gerealiseerd is. Gemeenten zijn vrij om te 
kiezen welke methode van winstneming ze hebben, echter dit moet wel in de nota grondbeleid expliciet zijn 
vastgelegd. 
 
De gemeente Maastricht beschikt, zoals eerder in dit rapport vastgesteld, nog niet over een nota 

grondbeleid. Op pagina 130 van de Gemeenterekening 2009 (paragraaf grondbeleid) staat wel vermeld dat 
voor exploitaties met een voorzien negatief saldo het harde verlies direct genomen wordt en dat van 

winstneming bij plannen met een voorzien positief saldo slechts bij realisatie van die winst is toegestaan. In 

de paragraaf wordt hier verder geen toelichting gegeven op de wijze van winstneming. Het blijft derhalve 
onduidelijk wanneer de winst met voldoende zekerheid gerealiseerd is. Ook in de waarderingsgrondslagen 

(pagina 107) is geen verdere informatie te vinden over de methode van winstneming. Gezien de mogelijke 
complicaties die kunnen optreden bij te bepaling van de (tussentijdse) winstneming, is het aan te raden dat 

de gemeente Maastricht de methode van winstneming zo spoedig mogelijk vastlegt in de nog op te stellen 

nota grond- en vastgoedbeleid. 
 

Op basis van de sectorjaarrekening OBM 2009 is het volgende vastgesteld. 
De post „plannen in exploitatie‟ bedraagt, zoals gesteld, afgerond € 10 miljoen ultimo 2009. Betreffende 

plannen worden jaarlijks per project gehercalculeerd. Een en ander is weergegeven op pagina 50 van de 
sectorjaarrekening OBM 2009. Daarin wordt per project de boekwaarde afgezet tegen de geraamde 

toekomstige kosten minus de geraamde toekomstige opbrengsten en de op basis daarvan verwachte 

exploitatie-uitkomst. Er wordt bij plannen in exploitatie een onderscheid gemaakt tussen 
woningbouwplannen, kantoren en bijzondere doeleinden, bedrijventerreinen en bouwprojecten. Is de 

uitkomst uit de hercalculatie zodanig dat een tekort wordt voorzien, dan vindt afwaardering van het project 
plaats.  
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Bij de hercalculaties ultimo 2009 valt het volgende op. Er vindt ten aanzien van deelprojecten compensatie 
plaats van te verwachten overschotten met te verwachten verliezen binnen een project. Voorbeeld hiervan is 

het Wittevrouwenveld, daarin wordt ten aanzien van het herinrichten van de infrastructuur van het 
Voltaplein een tekort verwacht van ca. € 140.000. Echter bij de Electrobuurt wordt een overschot van 

€ 140.000 verwacht en per saldo vindt geen aanpassing van de boekwaarde plaats. Verder valt op dat 

binnen het project Wittevrouwenveld een deelproject Essentterreinen bestaat waarop een verlies wordt 
voorzien groot € 740.000. Hiervoor heeft geen afwaardering ultimo 2009 plaatsgevonden. De motivatie 

hierachter is dat volgens de gemeente een sociale partner dit verlies wellicht nog gaat compenseren. 
 

Een andere opvallende post betreft het bedrijventerrein Maastricht-Eijsden waar een negatief resultaat wordt 
geprognosticeerd van € 2,7 miljoen. Hiervan heeft circa € 800.000 te maken met rente vanwege de 

uitgiftevertraging. Dit verlies is in 2009 genomen. Het resterende verlies van afgerond € 1,9 miljoen is echter 

niet genomen. Als reden hiervoor wordt vermeld dat het programma als zodanig niet is bijgesteld en dat 
daarom dit verlies nog niet genomen is. 

De handelswijze die uit bovenstaande gevallen blijkt, lijkt op gespannen voet te staan met de 
waarderingsvoorschriften uit het BBV. 
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8. Conclusies en aanbevelingen grondbeleid 

8.1 Conclusies 
1. De hoofdconclusie van de rekenkamer is dat, los van de verslechterde economische omstandigheden, 

het verlies op grondposities van tenminste € 55 miljoen, aanzienlijk lager had kunnen uitvallen indien de 
gemeente: 

- de risico‟s van het grondbeleid beter in kaart had gebracht en in het licht van deze risico‟s voor een 

gefaseerde aanpak had gekozen met tussentijdse evaluaties; 
- de ambitieuze doelstellingen ten aanzien van de bevolkingsontwikkeling frequenter had getoetst 

aan externe prognoses en aan de werkelijke ontwikkeling en op basis hiervan de doelstellingen had 
bijgesteld;  

- deze bijgestelde doelstellingen sneller had vertaald naar het te voeren grondbeleid, d.w.z. in een 
bijstelling van de woningbouwprogrammering én de grondontwikkeling. 

 

2. De ambitie uit de Stadsvisie 2030 (die dateert van 2005) om Maastricht op termijn te laten groeien naar 
150.000 inwoners, is nooit onderbouwd door demografisch onderzoek. Integendeel: dergelijk 

onderzoek, dat ook zeker binnen de gemeente gekend was, kwam uit op veel lagere inwonersaantallen.  
 

3. De gemeente Maastricht heeft zich bij het grondbeleid de afgelopen jaren gebaseerd op de meest 

optimistische prognoses en te grote ambities  inzake de bevolkingsgroei. Op basis daarvan heeft de 
gemeente aanzienlijke grondposities opgebouwd. Posities waarop, in het licht van de huidige inzichten 

en marktsituatie, aanzienlijk moet worden afgeboekt. Ook dient rekening te worden gehouden met 
andere nadelige effecten verbonden aan de herprogrammering. 

 

4. Hoewel de realisatie jarenlang achterbleef bij de ambities, is pas in 2007 het besef doorgedrongen dat 
het optimisme over de bevolkingsgroei en de daaraan gekoppelde hoge ambities voor de woningbouw 

niet realistisch waren. Het duurde nog tot 2009 voor het beleid werd omgebogen en de daaruit 
voortkomende taak van het OBM om gronden te verwerven en te ontwikkelen werd herzien. Dit acht de 

rekenkamer te lang. 
 

5. Het ruimtelijk beleid en het grondbeleid zijn verwoord in diverse kaderstellende beleidsstukken die in 

een lange reeks van jaren zijn vastgesteld. De doelstellingen van het beleid en de daarbij behorende 
kaders zijn hierdoor, met name voor de jaren na 2005, in veel gevallen niet consistent. In de 

beleidsdocumenten wordt geen duidelijke relatie gelegd tussen het ruimtelijk beleid en het grondbeleid.  
 

6. Ondanks herhaalde aankondigingen is er nooit een integrale nota grondbeleid vastgesteld. Het gemis 

hiervan wordt onvoldoende opgevangen door de paragraaf grondbeleid in de jaarlijkse 
programmabegroting en de jaarrekening. Daardoor ontbreekt een duidelijk verband tussen de 

doelstellingen uit de stadsvisie en het daaruit voortvloeiende grondbeleid en de feitelijke productie door 
het OBM. Hiermee ontbreekt het de raad aan een integraal toetsingskader voor het grondbeleid. De 

conclusie is dan ook dat de raad zijn kaderstellende en controlerende rol voor wat betreft het 
grondbeleid slechts beperkt heeft ingevuld. 

  

7. Een deel van de verklaring voor (het vasthouden aan) de te optimistische ramingen ligt in de door het 
gemeentebestuur gehanteerde redenering dat ontwikkel- en bouwplannen niet alleen moeten worden 

gebaseerd op bevolkingsprognoses, maar dat andersom een aantrekkelijke woningvoorraad (het 
aanbod) ook de omvang en samenstelling van de bevolking bepaalt. De rekenkamer stelt vast dat deze 

redenering, evenals de keuze voor een proactief verwervingsbeleid, in de periode 1999 - 2009 

uitgangspunt van het ruimtelijk beleid en grondbeleid is geweest, en als zodanig ook door de raad zijn 
goedgekeurd en aangemoedigd. De rekenkamer concludeert dat de gemeente met genoemde 
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redenering in combinatie met het proactieve grondbeleid een grondbeleid heeft gevoerd met een hoog 
risicoprofiel. Deze risico‟s zijn in de communicatie met de raad onvoldoende belicht.  

 
8. De rekenkamer stelt vast dat de gemeente ook na het inzetten van het proactieve grondbeleid er niet in 

geslaagd is om de geformuleerde kwantitatieve ambities op het gebied van de 

woningbouwprogrammering te realiseren. Een voor 2007 toegezegde maar nog niet uitgevoerde 
evaluatie van het proactief grondbeleid zou meer duidelijkheid moeten verschaffen inzake de 

effectiviteit van dit instrument 
 

9. De complexiteit en het meerjarige karakter van het grondbeleid stellen hoge eisen aan de kwaliteit, 
consistentie en transparantie van de informatievoorziening aan de raad. De verantwoording over de 

(strategische) aankopen alsmede de resultaten en risico‟s van de lopende projecten werden in de 

programmabegroting en de jaarrekening zo beperkt en deels gebrekkig ingevuld dat een oordeel van de 

raad over het gevoerde grondbeleid niet goed mogelijk was. De raad heeft zijn controlerende rol op het 
grondbeleid daardoor onvoldoende kunnen invullen. 

8.2 Aanbevelingen 
1. Zorg voor een betere aansluiting tussen het beleidsvormende systeem (demografische onderzoeken, 

ruimtelijk beleid en woningprogrammering) enerzijds, en het beleidsuitvoerende systeem (waaronder 

het grondbeleid) anderzijds. 
 

2. Zorg voor een systematische periodieke herijking van de uitgangspunten en aannames van het 
grondbeleid. 

 

3. Betrek de raad intensiever bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering zodat de raad haar kaderstellende 
en controlerende rol ten aanzien van het grondbeleid in de toekomst steviger kan invullen. 

 Bij de kaderstellende rol luiden de aanbevelingen:  
 Stel een integrale nota grondbeleid op die ingaat op de inhoudelijke, financiële en procedurele 

randvoorwaarden waarbinnen het grondbeleid dient te opereren. 

 Stel jaarlijks een meerjarenprognose grondexploitaties op (MPG). Deze MPG dient inzicht te bieden 

in de grondexploitaties en de ontwikkeling van het weerstandsvermogen. Ook wordt daar inzicht 
geboden in de voorgenomen plannen met vermelding van de gronden die nog niet in exploitatie zijn 

genomen, noodzakelijke voorbereidingskredieten voor plankosten of aankopen inclusief de dekking 

daarvan. In het MPG dienen ook de risico‟s te worden gekwantificeerd mede in het licht van de 
beschikbare weerstandsreserve van het OBM. Grondexploitaties dienen ten minste eenmaal per jaar 

geactualiseerd te worden. Deze actualisatie is te koppelen aan de raadsbehandeling van het MPG. 
 Bij de behandeling van het MPG in de raad geven wij de raad in overweging zich te laten bijstaan 

door externe deskundigen. 

 Stel kaders vast op het gebied van afwijkingen (wat wordt beschouwd als een substantiële 

afwijking? Waarover moet worden gerapporteerd?). Aanbevolen wordt deze zowel in absolute als in 

relatieve termen te definiëren. Hiermee wordt duidelijk wanneer de raad extra moet worden 
geïnformeerd en gelegenheid krijgt bij te sturen.  

 
 Bij de controlerende rol luiden de aanbevelingen: 

 Rapporteer in de reguliere P&C-cyclus over substantiële afwijkingen in geld of programma. Ook 

dienen zelfstandig leesbare voortgangsrapportages te worden opgesteld met de actuele 
ontwikkelingen. 

 Geef aan de hand van scenario‟s aan hoe met substantiële afwijkingen kan worden omgegaan en 

wat de implicaties daarvan zijn. 
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 Overweeg of een apart (leesbaar) jaarverslag van het OBM ten behoeve van de raad dienstig kan 

zijn. 
  

4. Voorzie beleidsnota‟s die grote financiële implicaties voor de gemeente hebben van een uitgebreide 
risicoparagraaf waarin ook „worst case‟ scenario‟s in ogenschouw worden genomen. In de ogen van de 

rekenkamer verdiende zeker de nota proactief verwervingsbeleid een dergelijke paragraaf. 
 

5. Bewaak als raad krachtiger de tijdige oplevering van belangrijke beleids(evaluatie)documenten zoals 

evaluatie proactief grondbeleid (toegezegd voor 2007) en de integrale nota grondbeleid. 
 

6. Indien de actualiteit daarom vraagt dient met de raad een discussie gevoerd te worden over de 
implicaties voor beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld kort nadat duidelijk werd dat de ambitie voor een 

groei naar inwoneraantal van 150.000 niet realistisch was en deze teruggebracht werd tot 120.000. 

Hierdoor kan snel en politiek gelegitimeerd ingespeeld worden op de actualiteiten.  
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Bestuurlijke reactie 
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Nawoord 
 
De rekenkamer is verheugd dat het college uitvoerig reageert op het onderzoek, maar mist een reactie op 

wat de rekenkamer ziet als de kern van het onderzoek. Die kern is, de gehele periode 2000–2010 overziend,  
dat er een groot verschil is geweest tussen de ambitieuze doelstellingen van de stad en de werkelijke 

ontwikkelingen. En op die ambities, en niet op de werkelijkheid, is het ruimtelijk beleid en vervolgens het 
grondbeleid gebaseerd geweest. Dát geeft vervolgens weer een belangrijke verklaring voor het verlies van   

€ 55 miljoen. Ook mist de rekenkamer een onderbouwde reactie op haar constatering dat de ambitieuze 

groeidoelstellingen van Maastricht niet adequaat onderbouwd zijn door (demografische) onderzoeken.  
 

De ambitieuze groeidoelstellingen van Maastricht werden niet adequaat onderbouwd met demografische 
onderzoeken (inclusief de migratie-effecten). In 2007/2008 drong het op het beleidsniveau door dat de 

werkelijkheid zich al ten minste zeven jaren anders ontwikkelde dan geambieerd en werd ook de raad 

hierover, aan de hand van een raadsconferentie, geïnformeerd. De rekenkamer begrijpt dat lopende 
projecten niet onmiddellijk stopgezet kunnen worden als beleidsinzichten wijzigen. Beleidsinertie is dan ook 

een belangrijke verklaring voor nog doorlopende verliezen. Het duurde echter tot 2010 voordat de nota 
„Herijking stedelijke programmering‟ werd vastgesteld. De rekenkamer acht deze periode van drie jaren lang. 

Deze notie lijkt ook bij het college aanwezig, omdat het college meldt dat vanaf 2007 sprake is van de 
ontwikkeling van een nieuw systeem van stadsontwikkeling waar de gemeente ook nu (oktober 2011) nog 

midden in zit. Dat moment wordt thans - dus achteraf - door de gemeente als het begin van de transitie 

aangeduid. 
 

De verwijzing van het college in haar reactie naar het vergelijkend onderzoek van Deloitte is geheel terecht: 
uit die ruwe cijfers blijkt dat het verlies in geheel Nederland € 2,9 miljard bedraagt; of per hoofd van de 

bevolking circa  € 180,-. In Maastricht is dit verlies per hoofd van de bevolking circa € 450,-. 

 
Het college onderschrijft de conclusies van de rekenkamer voor een belangrijk deel niet, maar neemt de 

daarop gebaseerde aanbevelingen wel over. De rekenkamer is van oordeel dat de uitvoering van de 
aanbevelingen met meer overtuiging ter hand genomen zou kunnen worden, als ook de daaraan 

voorafgaande analyse en daarop gebaseerde conclusies zouden zijn onderschreven.  

 
De rekenkamer zal de uitvoering van de aanbevelingen met grote belangstelling blijven volgen.  

 
Rekenkamer Maastricht 

 

 
 


