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Beste inwoner van Kaag en Braassem,

Via deze special brengen wij u op de hoogte van minder goed financieel nieuws. Door de tegenvallende 
opbrengsten van de grond die de gemeente Kaag en Braassem heeft aangekocht voor Braassemerland, 
hebben wij te maken met een financiële tegenvaller. Dit betekent dat we bovenop eerdere bezuinigingen 
nog meer maatregelen moeten gaan nemen. De raad beslist deze zomer welk scenario de gemeente gaat 
volgen. In deze special informeren wij u over de situatie en de gevolgen.

Met vriendelijke groet,
Marina van der Velde-Menting
Burgemeester Kaag en Braassem

GEMEENTE GENOODZAAKT
TOT NIEUWE BEZUINIGINGEN

DAlENDE GrONDprijs spEElT BrAAssEMErlAND pArTEN

Uit de aanbesteding voor Braassemerland blijkt dat geen van de 
marktpartijen bereid is de grondprijs te betalen die de gemeente in de 
boeken heeft staan. Door de economische crisis is de markt dusdanig 
veranderd, dat de gemeente de grond aanzienlijk moet afwaarderen. 
Wat zijn daarvan de oorzaken? En hoe moet het nu verder?

Jan Uit den Boogaard is de wethouder 
die Braassemerland in zijn portefeuil-
le heeft.  Bij hem aan tafel zit Hakan 
Celik, senior manager bij Deloitte en 
gespecialiseerd in advies over ge-
biedsontwikkeling en grondexploita-
ties. 
Hoe verhoudt de situatie in Kaag 
en Braassem zich tot het landelijke 
beeld?

Celik: “De trend is dat er een kopers-
staking is. Er worden met name min-
der nieuwbouwwoningen verkocht. 
Hier en daar is er een uitzondering, 
maar dan gaat het om kleine stukjes 
van projecten. De tijden waarin je een 
plan maakte en dat het vanzelf ver-
kocht, zijn voorbij. De huizenprijzen 
dalen, terwijl de bouwkosten hetzelf-
de zijn gebleven. Dat betekent dat de 
waardedaling uit de grond moet ko-
men. Door de dalende grondprijzen 
verdienen gemeenten de rente, plan-
kosten en kosten voor het bouw- en 
woonrijp maken niet terug. Daar komt 
bij dat ze minder huizen verkopen en 
de verkoop langer duurt. De kosten 
voor de financiering van de grond lo-
pen dus door, terwijl de opbrengsten 
tegenvallen.
In principe hebben alle gemeenten, 
groot en klein, daar last van. Wel is 
Braassemerland een relatief groot 
project in verhouding tot de omvang 

van de gemeente. Er is relatief veel 
geïnvesteerd in grond.”

Had de gemeente niet kunnen voor-
zien dat de markt verslechterde?

Uit den Boogaard: “We zijn al in 2003 
gestart met de plannen voor Braasse-
merland, op initiatief van de provin-
cie. Net als andere gemeenten maak-
te Kaag en Braassem een plan, startte 
de verwerving van gronden en was er 
veel belangstelling vanuit de consu-
ment, ook omdat het een regionale 
locatie is. Sindsdien is er veel veran-
derd. De gemeente heeft na de fusie 
de koers ingezet naar ‘meer markt, 
minder overheid’, in het besef dat je 
de markt nodig hebt om hier iets te 
realiseren. Na allerlei stappen heeft 
dat in 2010 geleid tot een aanbeste-
dingsprocedure. Die is nu afgerond. 
In feite weten we nu pas hoe de markt 
aankijkt tegen het gebied.”



Celik: “We zitten nu zo’n vier jaar in 
een crisis. Die werkt iets vertraagd 
door in de grondmarkt. De eerste helft 
van 2011 leek de economie zich nog 
iets te herstellen, tot de Griekse crisis 
kwam. Sindsdien zijn de verwachtin-
gen over de verkoop van nieuwbouw 
verder gekelderd. De huidige omstan-
digheden zijn nu slechter dan velen in 
het slechtste scenario voorzagen. Ver-
geet niet dat de waardering van grond 
is gebaseerd op verwachtingen. Wat 
denken we met z’n allen dat er de ko-
mende jaren gaat gebeuren met de 
woningprijzen? Dat heeft een enorm 
groot effect op de uitkomsten. Daar 
komen andere ontwikkelingen bij. Je 
ziet nu bijvoorbeeld dat banken min-
der makkelijk hypotheken verstrek-
ken. Als mensen al willen kopen, is de 
vraag: krijgen ze het gefinancierd?”

Vier scenario’s
Er zijn verschillende scenario’s denk-
baar voor hoe het verder moet met 
Braassemerland. In alle scenario’s 

moet de gemeente verlies nemen. 
Keuze is er wat betreft de grootte van 
het verlies en het eindresultaat. Stop-
pen met het project leidt tot de groot-
ste afwaardering.

Uit den Boogaard: “De grond is dan in 
feite weer tuinbouwgrond. Je maakt 
schoon schip, maar je hebt ook niks 
gerealiseerd.” Dit scenario kost circa 
55 miljoen. De kosten van de andere 
scenario’s bedragen tussen de 46 
en 50 miljoen. Het gebied wordt dan 
later of deels ontwikkeld. De raad 
kan er bijvoorbeeld voor kiezen om 
het Centrumplan en Veilingvaart af 
te ronden en het project verder vijf 
jaar laten rusten. Een derde optie is 
om de winnende inschrijver van de 
aanbesteding het project te gunnen 
en het gebied samen te ontwikkelen. 
Overigens wel onder de voorwaarde 
dat de gemeente tachtig procent ont-
vangt als er winst wordt gemaakt op 
de grond bij een betere economische 
tijd.

Als vierde kan de gemeente alsnog 
besluiten het gebied zelf te ontwik-
kelen. In dat geval blijft de gemeente 
zelf honderd procent verantwoorde-
lijk.

De bouwplannen in het centrum gaan 
in elk geval door, benadrukt Uit den 
Boogaard. “Heembouw begint bin-
nenkort met de voorbereidingen. In 
2013 of 2014 zijn de resultaten zicht-
baar.”

De grond voor het project Braas-
semerland is door de gemeente 
de afgelopen jaren aangekocht 
en bewerkt voor een totaalbe-
drag van 56 miljoen euro. Destijds 
een realistische prijs voor een 
ontwikkelgebied met potentie. 
Door de economische crisis is de 
marktwaarde van de grond sterk 
gedaald. De gemeente moet dus 
opnieuw kijken naar alle moge-
lijkheden om dit ontstane gat te 
dichten.

De daling van de gronden moet in de 
financiële stukken van de gemeente 
worden verwerkt. De gemeente heeft 
een reservepot (de algemene reserve) 
van 53 miljoen (zie ook afbeelding). 
Tien miljoen euro hiervan is vrij te 
besteden, 43 miljoen euro is door de 
gemeente belegd. In totaal moet de 
gemeente tussen de 46 en 50 miljoen 

euro uit die belegging onttrekken. 
Ton van Velzen, wethouder Financiën: 
“Als je de beleggingen stopzet, krijg 
je ook geen opbrengst uit die beleg-
gingen. Dat scheelt 450.000 euro 
per 10 miljoen. Dat betekent dat de 
gemeente jaarlijks ongeveer 2 
miljoen euro minder binnen-
krijgt dan begroot.”

Bij elk scenario
verlies nemen
De gemeente werkt een 
aantal scenario’s hoe 
verder te gaan met het 
project Braassemerland 
uit waar de raad uitein-
delijk een keuze uitmaakt. 
“Maar hoe we ook verder gaan 
met het project, dit verlies van de 
grondaankopen moeten we bij elk 
scenario nemen,” zegt Van Velzen. 
“Ook als de raad zou besluiten met 
het complete project te stoppen. Zelfs 
als we met een marktpartij een vorm 
van samenwerking aangaan moeten 
we eerst ons verlies nemen. We zien 

10 miljoen euro,
vrij op te nemen

40 miljoen euro,
belegd in aandelen
(te onttrekken bedrag)

3 miljoen euro,
belegd in aandelen
“over” als reserve.

reserve gemeente 
Kaag en Braassem
53 miljoen euro

  HOEVEEl GAAT
DIT ONs KOsTEN?

dat dit veel gemeenten overkomt nu 
het economisch zo slecht gaat.”

Begroting op orde
Vorig jaar is er door het voeren van de 
kerntakendiscussie al veel bezuinigd, 
kreeg de gemeente de begroting slui-
tend en werd een structurele buffer 
gevormd om mogelijke risico’s in de 
toekomst op te vangen. Nu bekend is 
dat de gemeente een verlies van tus-
sen de 46 en 50 miljoen moet verwer-
ken blijkt zelfs deze buffer niet meer 
voldoende en moeten we opnieuw kij-
ken hoe het ontstane gat is te dichten. 
“Vanuit de organisatie kijken we naar 
financieel technische mogelijkheden, 
uitvoering van gemeentetaken maar 
ook mogelijkheden om de inkom-
sten van de gemeente te verhogen.” 
De raad beslist over het pakket aan 
maatregelen, maar dat dit iedereen 
gaat raken is helaas zeer waarschijn-
lijk. Dat de komende jaren mager zijn, 
is duidelijk,“ zegt Van Velzen. Door de 
maatregelen komt de begroting weer 
op orde. 

HOE NU VErDEr?
De gevolgen van de economische cri-
sis en van Braassemerland, zorgen 
opnieuw voor een gat in de begroting 
van Kaag en Braassem. En dat terwijl 
de eerste bezuinigingsronde net is af-
gerond. Burgemeester Marina van der 
Velde-Menting en gemeentesecreta-
ris Marja Spreij lichten toe wat er nu 
moet gebeuren.

“Het is ontzettend vervelend dat we 
nu alweer bezig moeten met nieuwe 
bezuinigingen. Dankzij de inspan-
ningen en creatieve ideeën van veel 
mensen in Kaag en Braassem hebben 
we de eerste bezuinigingsronde goed 
opgelost. We zijn eigenlijk net bezig 
met het uitvoeren van die plannen 
en nu moeten we nog een keer. Dat 
is een enorme tegenvaller voor ieder-
een,” constateert Van der Velde.

regie nemen
Eén ding is duidelijk: de kaasschaaf-
methode helpt niet meer. Spreij: “Daar 
is het bedrag te groot voor, en boven-
dien hebben we net alle slimme op-
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lossingen benut. De keuzes die we nu 
moeten maken, gaan meer pijn doen.” 
Daarom is het volgens haar belangrijk 
dat gemeente, raad en inwoners die 
keuzes samen maken. “Niemand wil 
het voorzieningenniveau helemaal 
uithollen, maar we hebben niet meer 
overal geld voor. We moeten boven 
onszelf uitstijgen en niet naar ons ei-
gen belang kijken maar naar dat van 
Kaag en Braassem als geheel. Door 
nu de regie te nemen, blijven we een 
financieel gezonde gemeente.”

snelkookpan
De keuzes voor het dichten van het fi-
nanciële gat dat door Braassemerland 
is geslagen, moeten snel gemaakt 
worden. Waarschijnlijk vraagt de af-
schrijving van de gronden al om aan-
passingen in de begroting van 2013. 
Sterker nog, het zal zelfs al gevolgen 

hebben op de begroting van 2012. Op 
2 juli kiest de raad in een openbare 
raadsvergadering voor een van de 
scenario’s voor Braassemerland en is 
bekend hoe groot de financiële con-
sequenties exact zijn. “Meteen daar-
na gaan we met mensen in gesprek 
over oplossingen. Vorig jaar kon ie-
dereen meepraten, dit jaar gaan we 
waarschijnlijk gerichter om tafel met 
organisaties die het betreft. Maar we 
gaan zeker niet eenzijdig maatrege-
len opleggen.”

slimmer werken
Simpelweg bezuinigen op het ge-
meentelijk apparaat is geen optie. 
“Vorig jaar is het vet er al afgesneden. 
We hebben 10% aan arbeidsplaatsen 
bezuinigd, er is nu een kleine kern 
van gemeenteambtenaren aan het 
werk. Die moeten in ieder geval een 

aantal wettelijke taken uitvoeren, je 
kunt nu alleen nog gaan kijken welke 
andere taken je niet meer wilt doen.”

Opnieuw kijken
De afspraken die in de vorige bezuini-
gingsronde zijn gemaakt, staan in eer-
ste instantie niet ter discussie. “We 
hebben bijvoorbeeld afgesproken dat 
we tien procent korten op subsidies. 
Daar maken we niet even snel vijftien 
procent van. Maar we kijken wel seri-
eus naar het hele subsidieveld: welke 
taken willen we blijven ondersteunen 
en waar hebben we echt geen geld 
meer voor. Wat ik wil zeggen is, dat 
het niet zo is, dat als je in de vorige 
ronde hebt ingeleverd, je nu aan be-
zuinigingen ontsnapt. Ook maken we 
geen meerjarige afspraken meer. Je 
ziet nu dat we met een economische 
crisis van deze omvang altijd reserves 
moeten inbouwen.”

raad beslist
De kans is groot dat de financiële te-
genvaller niet alleen met bezuinigin-
gen is op te vangen. Spreij: “We moe-
ten ook kijken naar de inkomstenkant, 
belastingverhoging dus. Waar het de 
komende maanden om gaat, is in een 
snel tempo een gebalanceerd pakket 
aan oplossingen neerleggen. We wil-
len inwoners zoveel mogelijk ontzien 
en zoveel mogelijk voorzieningen in 
stand houden. Met elkaar moeten 
we daar slimme oplossingen voor be-
denken. Uiteindelijk beslist de raad 
dit najaar over de concrete maatrege-
len.”


