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Inleiding en leeswijzer

Voor u ligt de verantwoording van de Dienst Landelijk Gebied / Bureau Beheer Landbouwgronden over
de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van het PPS-project Meerstad over 2005.
In het kort zal aan de hand van de punten welke genoemd zijn in de opdrachtbrief van de Minister de
algemene voortgang van de uitgevoerde werkzaamheden in 2005 beschreven worden. Deze
verantwoording moet in samenhang met de Rekening en Verantwoording 2005 van het Bureau Beheer
Landbouwgronden gezien worden, waarin de financiële verantwoording van Meerstad is opgenomen.
Tevens wordt in deze notitie aandacht besteed aan de financiële planning voor 2006.
Het algemene beeld van het project Meerstad is positief. Het lukt DLG invulling te geven aan de diverse
punten die genoemd zijn in de opdracht en door op te treden als Ontwikkelbedrijf kan DLG een
kwaliteitsslag maken voor het landelijk gebied.
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Stand van zaken PPS-project Meerstad

LNV-opdracht aan DLG/BBL
Op 22 april 2005 is de Ministerraad akkoord gegaan met de risicodragende participatie van het ministerie
van LNV via het Bureau Beheer Landbouwgronden in de Grondexploitatiemaatschappij Meerstad.
De Minister van LNV heeft in zijn opdrachtbrief van 28 september 2005, kenmerk DP.2005/380, aan de
directeur van het Bureau Beheer Landbouwgronden de opdracht verleend voor werkzaamheden ten
behoeve van de Gemeenschappelijke Grondexploitatie Maatschappij Meerstad.
Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst
Naar aanleiding van het Masterplan Meerstad hebben partijen een organisatie ingericht, die geacht
wordt de doelstelling zoals verwoord in het Masterplan te gaan realiseren. Dit is nader uitgewerkt in de
Samenwerkingsovereenkomst (SOK) welke op 28 september 2005, in bijzijn van de ministers Dekker
(VROM) en Veerman (LNV), door private en publieke partijen is ondertekend. Hiermee werd de
oprichting van de Grond Exploitatie Maatschappij Meerstad, kortweg GEMM, een feit.
Belangrijkste resultaten op dat moment waren:
Een voor LNV acceptabel Masterplan, grondexploitatie en contractenstelsel
Helderheid over deelname van LNV aan het PPS-project Meerstad
Gedeelde risico-inschatting en risicobeheersing binnen LNV
Grondexploitatie
Met de ondertekening van de SOK is de GEMM verantwoordelijk geworden voor de realisatie van het
Masterplan Meerstad binnen de grenzen van de bijbehorende grondexploitatie.
Een harde ruimtelijke voorwaarde bij de realisatie van het PPS-project Meerstad is de 1 op 1 verhouding
tussen rood en groen. In de SOK is overeengekomen dat de balans tussen de rode en groene
bestemming ook bij eventuele planaanpassing zal worden gehandhaafd.
De financiële opgave van Meerstad is opgesloten in de Grondexploitatie (GREX). Uitgangspunt voor de
projectorganisatie is een taakstellende GREX die eindigt op een positief saldo. Daarin is opgesloten het
streven naar opbrengstmaximalisatie gegeven de kwaliteitsdoelstellingen zoals die zijn vastgelegd in de
SOK.
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Juridische structuur
In de SOK is tevens de juridische structuur van de GEMM vastgelegd. Gekozen is voor een CV / BV
structuur waarbij de GEM Meerstad BV de beherend vennoot is van de GEM Meerstad CV. De kracht van
deze structuur is vooral gelegen in het gezamenlijk, d.m.v. één organisatie, aansturen van het project.
Dit is belangrijk, gezien de complexiteit en de lange looptijd van het project.
In de korte periode van het bestaan van de GEM Meerstad CV heeft er in 2005 één grote activiteit
plaatsgevonden en dat is de financiering en bijbehorende grondinbreng. Ter financiering van het totale
project is een pakket van leningen bij de BNG en Fortisbank aangetrokken. Deze leningen zijn per 22
december 2005 aangetrokken.
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Ontwikkelingen naar aanleiding van de LNV-opdracht

Inbreng van gronden
Om uitvoering te geven aan de LNV-opdracht zijn door DLG/BBL de gronden van het Bureau Beheer
Landbouwgronden en Staatsbosbeheer, welke gelegen zijn binnen het exploitatiegebied Meerstad,
ingebracht in de GEMM. Daartoe zijn in 2005 de volgende leveringsakten verleden:
Op 23 december 2005 is de akte verleden van de verkoop om niet van 65.58.90 ha grond van
Staatsbosbeheer aan BBL
Vervolgens is op 23 december 2005 de akte verleden waarbij BBL haar bezit, inclusief de
verkregen SBB-gronden, heeft ingebracht in de GEMM. De gronden zijn daarbij geleverd
conform de afspraken binnen de GEMM aan de gemeente Groningen en de gemeente
Slochteren.
In totaal is 158.75.35 ha grond ingebracht met een totale inbrengwaarde van € 21.432.400,53. Bij de
begrotingsbehandeling van 2004 was de inbrengwaarde nog geraamd op 18 miljoen euro. Door
indexering van het prijspeil is de overeengekomen inbrengwaarde gestegen; een vergoeding van
€ 12 per m2, vermeerderd met een indexvergoeding van 3% per jaar vanaf 1 januari 2002 tot aan
leveringsdatum van 23 december 2005.
Met de inbreng van de BBL-gronden in de GEMM is tevens uitvoering gegeven aan een overeenkomst
tussen het Bureau Beheer Landbouwgronden en de gemeente Slochteren, waarin overeengekomen is dat
het BBL de gemeente uitstel van betaling verleent bij levering van de gronden. Dit betekent dat BBL aan
de gemeente Slochteren uitstel van betaling verleent voor een bedrag van 8 miljoen euro. Het uitstel van
betaling eindigt in principe op 1 januari 2016, doch uiterlijk op 1 juli 2019. Gemeente Slochteren is alsdan
gehouden aan BBL de koopsom en de rente daarover (conform de overeenkomst) te betalen. Bovendien
is de gemeente Slochteren rente verschuldigd over de uitstaande rente (rente over rente).
Bovenstaande betekent dat BBL middels een akte van levering op 23 december 2005 gronden aan de
gemeente Slochteren heeft overgedragen en de gemeente Slochteren uitstel van betaling (voor een deel)
van de koopsom heeft verleend. Voor deze constructie is gekozen om de gemeente Slochteren een
volwaardiger positie binnen de GEMM te geven. De gemeente Slochteren beslaat 70 % van het
plangebied van Meerstad.
De gemeente Slochteren zal ervoor zorgdragen dat zij over de koopsom waarvoor door BBL uitstel van
betaling is verleend, conform de Wet financiering decentrale overheden, een zo hoog mogelijke rente
ontvangt. De hoogte van het rentepercentage dat de gemeente Slochteren aan BBL verschuldigd is, komt
overeen met het rentepercentage dat de gemeente Slochteren ontvangt.
De geldstromen
Ten aanzien van de geldstromen geldt dat de gronden oorspronkelijk zijn gekocht voor de toen geldende
marktwaarde. Bij de inbreng van de gronden in de GEMM is de marktwaarde op dat moment uitgekeerd
in contanten. Een deel van de uitkering in contanten vormt een reservering binnen BBL, het andere
wordt gebruikt als werkkapitaal voor de GEMM.
De risico’s zijn begrensd tot de waarde van de door BBL ingebrachte gronden.
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Verantwoording door BBL
Een voorwaarde voor deelname aan de GEMM is dat de deelname van LNV aan dit PPS-project
transparant in de LNV begroting wordt verwerkt. Jaarlijks bij de begrotingsbehandeling zal de minister
de Kamer informeren over de voortgang van het project Meerstad.
Het zelfstandig bestuursorgaan BBL verstrekt daartoe, conform afspraak, de jaarlijkse rekening en
verantwoording via LNV aan de Kamer ten behoeve van de begrotingsbehandeling. In dit uitzonderlijke
geval van Meerstad heeft BBL in de rekening en verantwoording 2005 dan ook expliciet en gedetailleerd
aandacht besteed aan de verantwoording van de deelname door BBL in de GEMM.
De inmiddels door de auditdienst van LNV goedgekeurde rekening en verantwoording over 2005 is bij
deze notitie gevoegd.
De verantwoording van de geldstromen in het project Meerstad is in het jaarverslag weergegeven in:

de Staat van uitgaven en inkomsten:
uitgaven (x € 1.000)
Begroot 2005 Realisatie 2005

Ontwikkelopdrachten LNV
Verwerving

€-

€ 0,-

In Meerstad zijn gronden om niet verworven van Staatsbosbeheer en samen met BBL-bezit
verkocht aan de gemeenten Slochteren en Groningen.

Meerstad (deelneming / vordering)

€-

€ 998

In het kader van de ontwikkelingsopdracht Meerstad is € 950.000 als achtergestelde lening
gestort en € 48.000 is als kapitaalstorting ingebracht in de Gemeenschappelijke Exploitatie
Maatschappij Meerstad (GEMM) CV

inkomsten (x € 1.000)
Begroot 2005 Realisatie 2005

Ontwikkelopdrachten LNV
Vervreemding

€-

€ 13.432

In het kader van de ontwikkelingsopdracht Meerstad heeft een verkoop plaatsgevonden aan
de gemeente Groningen met een opbrengst van € 13.432.400.

Financiering LNV

€

€ 2.553

De financiering inzake Meerstad is onder deze post verantwoord. Het betreft de historische
kostprijs van de gronden die zijn ingebracht in de GEMM ( € 2.552.514, 64).
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de Balans:
Activa (x € 1.000 euro)

per

per

31-12-2005

31-12-2004

€ 48

€-

Ontwikkelingsopdrachten LNV
Meerstad (deelneming)

In het kader van de ontwikkelingsopdracht Meerstad is € 48.000 als kapitaalstorting
ingebracht in de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij Meerstad (GEMM) CV.

Meerstad (vordering)

€ 950

€-

In het kader van de ontwikkelingsopdracht Meerstad is een achtergestelde lening verstrekt
aan Stichting tbv kapitaaldeelname GEMM CV.

Passiva (x € 1.000 euro)

per

per

31-12-2005

31-12-2004

€ 2.553

€-

Ontwikkelingsopdrachten LNV
Financiering LNV

De financiering van de grondvoorraad in Meerstad ( € 2.552.514, 64) is intern overgeboekt
vanuit de Voorraad grond opdrachten LNV naar Voorraad grond ontwikkelingsopdrachten
LNV.
Reserve ontwikkelingsopdrachten LNV

€ 10.880

€-

Door de verkoop van gronden in Meerstad is een winst geboekt van € 10.879.885 welke is
toegevoegd aan deze reserve.

de niet uit de balans blijkende verplichtingen:
Meerstad
BBL heeft op grond van de in 2005 met publieke en private partijen gesloten
Samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor een bedrag van € 21.432.400,53 onroerend goed
verkocht en daarbij tevens aanvaard zo nodig bij te dragen in de financiële risico’s die de
betrokken partijen lopen bij de ontwikkeling van dit project. Partijen zijn overeengekomen dat
het financiële risico van BBL beperkt blijft tot de waarde van de door BBL verkochte onroerende
goederen. Naast het risico voortvloeiende uit de door BBL aan de Stichting ten behoeve van
Kapitaaldeelname in GEMM CV verstrekte lening ad € 998.000 loopt BBL derhalve een aanvullend
risico van € 20.434.400,53.

Overzicht gegevens:
Vorderingen (x € 1.000 euro)

heeft betrekking op: per 31-12-2005 per 31-12-2004

Financier
Gemeente Slochteren

Meerstad

8.000

0

Aan de gemeente Slochteren zijn gronden verkocht, waarvan de verkoopopbrengst
(€ 8 miljoen) bij realisatie van de projectdoelen worden verrekend (uiterlijk 2019).
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Realisatie groene doelstellingen
Conform de LNV-opdracht zijn door de inbreng van BBL- en Staatsbosbeheergronden middelen
gegenereerd uit de boekwinst om de EHS-taakstelling buiten het exploitatiegebied van Meerstad te
kunnen financieren.
Door de inzet van 158.75.35 ha grond wordt nu in Meerstad 1036 ha groen gerealiseerd:
480 ha GIOS en 105 ha EHS binnen het exploitatiegebied (financiering door GEMM vanuit de
GREX)
56 ha compensatie SBB-grond (financiering door GEMM vanuit de GREX)
395 ha EHS buiten het exploitatiegebied (financiering LNV door middel van de middelen die
uit de boekwinst gegenereerd zijn).
Het principe van rood betaalt groen wordt hiermee in Meerstad bewerkstelligd.
Begroting en financiële planning
Voor de specifieke besteding van de zogenaamde meerwaarde van BBL- en Staatsbosbeheergronden per
01-01-2006 is door DLG een begroting opgesteld. Deze begroting strekt zich uit over een periode van 20
jaar en zal jaarlijks in overleg met LNV moeten worden geactualiseerd.
Samenwerkingsovereenkomst BBL-Staatsbosbeheer
Op 28 september 2005 is een samenwerkingsovereenkomst tussen BBL en Staatsbosbeheer getekend
waarin overeengekomen is dat BBL de belangen van Staatsbosbeheer behartigt in de GEMM BV.
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Borging van kwaliteit

De wijze van kwaliteitsborging is vastgelegd in de SOK. De GEMM is verantwoordelijk voor de borging
van de kwaliteit in het exploitatiegebied.
Naast de toezichthoudende en besluitvormende organen van de GEM Meerstad in de vorm van de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) en de Vennoten Vergadering, waarin DLG deelneemt,
kent de GEM Meerstad in haar omgeving een aantal organen die van belang zijn voor een goede
procesgang. Deze organen zijn ten dele opgelegd door de Samenwerkingsovereenkomst, ten dele zijn ze
toegevoegd.
Door deelname van DLG in deze organen vindt borging plaats van de publieke belangen en wel in het
bijzonder van de groene doelstellingen binnen en buiten het exploitatiegebied van Meerstad. Door
deelname aan de diverse overleggroepen wordt tevens toegezien op naleving van afspraken over de
wijze van financiering en wordt zorggedragen dat er geen onoverkomelijke risico’s worden gelopen.
Borging van de publieke belangen
Publieke aansturing van de GEMM CV en de GEMM BV geschiedt via een tweetal stichtingen die door de
overheidspartijen in 2005 opgericht zijn, te weten de Stichting Kapitaal en de Stichting Zeggenschap.
In 2005 is het zogenaamde kwaliteitsteam Meerstad overgegaan in een Klankbordgroep welke op
gezette tijden het geproduceerde, dan wel de gemaakte plannen, zal toetsen aan de eisen van de
afnemers. Een vertegenwoordiger van DLG en een vertegenwoordiger van Staatsbosbeheer maken deel
uit van de Klankbordgroep.
Als onderdeel van de kwaliteitsborging moet de GEMM, conform de SOK, een onafhankelijke Supervisor
benoemen. Gezien het integrale karakter van de planontwikkeling in Meerstad dient de Supervisor te
beschikken over ervaring en expertise op het gebied van de rode als de blauwe en groene componenten
in het Masterplan. In 2005 heeft DLG zich sterk gemaakt om te komen tot de vorming van een
meervoudig supervisorschap; een tandem waarin één supervisor zich vooral richt op de kwaliteitseisen
van de groen/blauwe componenten.
Verantwoording Meerstad 2005

versie: 12 oktober 2006

5

Ondertekening Bestuursovereenkomst
De publieke partijen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging voor de realisatie van de
Masterplan-doelen buiten het exploitatiegebied. Onderdeel van het realisatietraject is het maken van
afspraken tussen de GEMM en overheidspartijen over het toekomstig beheer. Maar ook dienen tussen de
overheidspartijen onderling afspraken gemaakt te worden over dit beheer. In de bestuursovereenkomst
(BOK), welke is getekend op 28 september 2005, zijn hiervoor de hoofdlijnen geschetst.

Dienst Landelijk Gebied
Groningen, 12 oktober 2006.
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