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1 Samenvatting 
 

1.1. GIG algemeen 
In de voorliggende rapportage is de financiële stand van zaken van de ruimtelijke projecten weergegeven. 

In het najaar van 2014 is de raad over de financiële voortgang geïnformeerd via de Voortgangsrapportage 

GIG 2014. Bij voortgangsrapportages vindt geen financiële doorrekening plaats. In de voorliggende rap-

portage is dit wel gebeurd. 
 

In tabel 1 zijn de resultaten van de GIG per 2015 afgezet tegen de GIG-versie van 2014 (vastgesteld 16 

juni 2014). Voor de vergelijkbaarheid zijn de bedragen tevens uitgedrukt als netto contante waarde 

(NCW) per 01-01-2014. 
 

GIG - 2015 GIG - 2015 GIG - 2014 Verschil

NCW  01-01-15 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14

4.178.894-€    4.037.579-€    4.603.503-€    565.925€         

9.427.512-€    9.108.707-€    8.791.162-€    317.546-€         

W4 - Afgesloten projecten / overige projecten in reserve 12.724.495€  12.294.198€  12.076.075€  218.123€         

881.911-€       852.088-€       1.318.590-€    466.502€         

(nadelig) (nadelig) (nadelig) (voordelig)

742.228€       717.128€       704.743€       12.385€           

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (voordelig)

PM* PM* PM* -€                

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (neutraal)

TOTAALOVERZICHT

W4 - Ontw ikkelingslocaties

W4 - Investeringsprojecten

Totaal

Centrumplan

Overige ruimtelijke projecten

W4

Tabel 1: Netto contant resultaat Integrale Grondexploitaties 2014-2015 

* De PM bij de categorie ‘Overige ruimtelijke projecten’ betreft het project Amaliaplein.  Het resultaat is vertrouwelijk vastgesteld door de raad in 

oktober 2013. Na het aangaan van de Koop- en Realisatieovereenkomst wordt het resultaat op netto contante waarde openbaar. 

 

Bij de beoordeling van de resultaten dient in acht te worden genomen dat de resultaten mede gebaseerd 

zijn op aannames op basis van de huidige inzichten zodat er altijd sprake is van een bandbreedte. Een 

verslechtering of verbetering ten opzichte van de huidige inschattingen heeft een direct effect op het 

eindresultaat.  
 

Mutaties bij W4 zullen bij het afsluiten van de projecten ten bate of ten laste worden gebracht van de 

bestemmingsreserve W4, mutaties bij het Centrumplan en Overige ruimtelijke projecten worden bij het 

afsluiten van de projecten ten bate of ten laste gebracht van de algemene reserve bouw- en grondexploita-

ties. 

Naast de integrale grondexploitaties zijn de Overige investeringsprojecten in de GIG 2015 opgenomen. 

De Overige investeringsprojecten betreffen kredieten. In het geval van bijstelling van het krediet zullen, 

in het algemeen, na afronding van het project de kapitaallasten toe- of afnemen. 
 

1.2. W4 
Ten opzichte van de GIG 2014 is er voor W4 een mutatie van € 0,467 mio (voordelig). Dit leidt tot een 

totaal resultaat voor W4  van -/- € 0,882 mio (nadelig op netto contante waarde 01/01/2015). 
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De toename van het resultaat van de W4 - Ontwikkelingslocaties met circa +/+ € 0,566 mio (voordelig) 

is op hoofdlijnen het gevolg van: 

 Afronding van het project ‘Mauritskwartier - Groene Scheg + Kleine Zandput (Groene Schans)’ (+/+ 

€ 0,122 mio voordelig, reeds gemeld in de Voortgangsrapportage GIG 2014).  

 Bij het project ‘Plantage’ is het grondbod van de ontwikkelaar verwerkt in de grondexploitatie en kon 

de kostenraming archeologie naar beneden worden bijgesteld (+/+ € 0,444 mio voordelig, als ‘PM’ 

gemeld in de Voortgangsrapportage GIG 2014). 
 

De afname van het resultaat van de W4 - Investeringsprojecten met circa -/- € 0,318 mio (nadelig) 

wordt met name veroorzaakt door: 

 Bij het project ‘Grondberging Munnikkenpolder’ is bij verlenging van de (huur)overeenkomst een 

lagere huuropbrengst gerealiseerd dan waarmee rekening was gehouden (-/- € 0,285 mio nadelig, als 

‘PM’ gemeld in de Voortgangsrapportage GIG 2014) . 

 Verschuiving boekwaarde van project ‘Grondberging Munnikkenpolder’ (-/- € 0,218 mio, nadelig). 

De boekwaarde van het project dient jaarlijks ten gunste te worden gebracht aan de bestemmingsre-

serve W4. Tegenover deze nadelige mutatie voor het project staat dus de mutatie van (+/+ € 0,218 

mio, voordelig) bij de W4 afgesloten projecten / overige projecten in reserve. 

 Bij het project ‘Weteringpark’ is het aanbestedingsvoordeel voor de aanleg van de Boomgaardlaan in 

de grondexploitatie verwerkt (+/+ € 0,186 mio voordelig).  
 

De toename van het resultaat van de W4 - Afgesloten projecten / overige projecten in reserve met 

circa +/+ € 0,218 mio (voordelig) is het gevolg van: 

 Verschuiving boekwaarde van project ‘Grondberging Munnikkenpolder’ (+/+ € 0,218 mio, voorde-

lig). De boekwaarde van het project dient jaarlijks ten gunste te worden gebracht aan de bestemmings-

reserve W4. Tegenover deze voordelige mutatie voor de reserve staat dus een mutatie van (-/- € 0,218 

mio, nadelig) bij het W4 - investeringsproject ‘Grondberging Munnikkenpolder (prognose)’. 
 

Volgens tabel 1 wordt het nadelige resultaat voor W4 dus (met € 0,467 mio) minder nadelig dan bij de 

GIG2014 verwacht was.  

De mutatie van +/+ € 0,467 mio is echter niet de mutatie voor de bestemmingsreserve W4. Bij het project 

‘Grondberging Munnikkenpolder’ is € 0,200 mio ten gunste gebracht van de exploitatie. Ook het aanbe-

stedingsvoordeel bij het project ‘Weteringpark’ (+/+ € 0,186 mio) is ten gunste van de exploitatie ge-

bracht. 

Voor een aantal van de W4 Ontwikkelingslocaties is het resultaat nadelig. Op basis van het Besluit Be-

groting en Verantwoording (BBV) is hiervoor een voorziening getroffen van in totaal € 8,8 mio (zie  

tabel 2). De bestemmingsreserve W4 komt hiermee op een stand van € 11.502.678,- per 31-12-2014. 

 

GIG - 2015 GIG - 2015 GIG - 2014 Verschil

NCW  01-01-15 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14

2.016.546-€    1.948.354-€    1.948.354-€    -€                

Plantage 4.563.688-€    4.409.361-€    4.853.160-€    443.799€         

Bospoort - Zuid 2.228.146-€    2.152.798-€    2.152.798-€    -€                

8.808.381-€    8.510.513-€    8.954.312-€    443.799€         

(nadelig) (nadelig) (nadelig) (voordelig)(voordelig)

Vierzicht - Kavel 1+5 + reststrook

Totaal

Getroffen voorzieningen W4

 
Tabel 2: Voorzieningen W4 
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1.3. Centrumplan 
Het resultaat van de Integrale Grondexploitatie voor het Centrumplan is beperkt gewijzigd ten opzichte 

van de GIG 2014 met +/+ € 12.385,- (voordelig, netto contante waarde 01/01/2014). 

Dit komt door de afronding van het project ‘Meas’. 

Daarnaast heeft een verschuiving van werkzaamheden van het project ‘Hoek Merelstraat’ naar het project 

‘Centrumplein’ plaatsgevonden waarna het project ‘Hoek Merelstraat’ kan worden afgesloten. Deze  

mutatie heeft echter geen invloed op het totale resultaat van het Centrumplan. 

Voor de projecten ‘Hoek Merelstraat’ en ‘Meas’ was op basis van het Besluit Begroting en Verantwoor-

ding (BBV) een voorziening getroffen. De resultaten van deze twee projecten kunnen nu ten laste van de 

reserve bouw- en grondexploitaties worden gebracht. De stand van de algemene reserve bouw – en 

grondexploitaties komt hiermee op € 1.521.444,- (per 31-12-2014). 

 

1.4. Overige ruimtelijke projecten 
In tabel 1 is het totaalresultaat van de Integrale Grondexploitatie voor de Overige ruimtelijke projecten 

nog op ‘PM’ gezet. Dit betreft het project ‘Amaliaplein’. Het voordelige resultaat is vertrouwelijk vast-

gesteld door de raad op 14 oktober 2013. Na het aangaan van de Koop- en Realisatieovereenkomst wordt 

het resultaat op netto contante waarde openbaar. Ten opzichte van de GIG 2014 is het resultaat bij de 

actualisatie per 01-01-2015 niet gewijzigd. 

 

1.5. Overige investeringsprojecten 
 

boekwaarde Prognose restant

krediet t/m uitgaven budget

31-12-2014

Brede school West (deels afsluiten per 31-12-2014) 15.685.463-€  11.447.311-€  3.301.926-€    936.226€         

Integraal Verkeer en VervoersPlan (IVVP) 4.493.700-€    930.188-€       3.563.512-€    -€                

Herstructurering Lage Zijde 1.100.000-€    59.729-€         1.040.271-€    -€                

Polder Achthoven* 2.150.000-€    719.928-€       1.430.072-€    -€                

Totaal 23.429.163-€  13.157.155-€  9.335.781-€    936.226€         

(voordelig)

OVERIGE INVESTERINGSPROJECTEN

Tabel 3: kredieten Overige investeringsprojecten 

* Het krediet bij de Polder Achthoven betreft het nog vast te stellen uitvoeringskrediet. Dit is inclusief het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet 

van € 744.000. 

 

Bij de overige investeringsprojecten is een mutatie van +/+ € 0,936 mio nominaal (voordelig) voorzien 

ten opzichte van het verstrekte krediet (zie tabel 3). Dit komt door de gedeeltelijke afronding van het 

project ‘Brede School West’. 

Voor projecten waarvoor een krediet wordt aangevraagd waarvan de kapitaallasten in de toekomst ten 

laste van de exploitatie komen geldt bij een voordeel op het totale project dat de kapitaallasten in de toe-

komst lager worden dan geraamd was. Er is aan de voorkant rekening gehouden met bepaalde uitgaven 

binnen het krediet waar dus ook navenante kapitaallasten tegenover staan. Als er minder wordt uitgege-

ven dan geraamd, worden de kapitaallasten dus ook automatisch lager dan geraamd. 

Dit geldt ook voor de Brede School West, het voordeel voor de kapitaallasten is nog niet bekend aange-

zien dit pas berekend kan worden als het totale krediet kan worden afgesloten. 



 

                                                                                                                                   GIG 2015 

 

 

- 6 - 

2 Inleiding en leeswijzer 

Regelmatig wordt de financiële tussenstand van de ruimtelijke projecten bekeken waardoor beheersing 

en tijdige (bij)sturing van deze projecten mogelijk is. De gemeenteraad wordt minimaal twee maal per 

jaar geïnformeerd; eenmaal op basis van de actualisatie van de grondexploitaties verzameld in de rappor-

tage Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) en minimaal eenmaal op basis van een financiële 

voortgangsrapportage GIG. 
 

In de voorliggende rapportage is de herziening per 01/01/2015 van de grondexploitaties en daarmee de 

Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG 2015) opgenomen. 

Eind 2015 wordt de raad geïnformeerd over de voortgang ten opzichte van deze rapportage. 

Op 16 juni 2014 heeft de raad de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG 2014 d.d. 7 mei 2014) 

en daarmee de herziening per 01/01/2014 van de grondexploitaties vastgesteld. Op 18 november 2014 is 

de Voortgangsrapportage GIG 2014 in het Politiek Forum besproken. 
 

2.1. Opbouw GIG 
De GIG is opgebouwd uit drie integrale grondexploitaties (IG), te weten: 

 De W4 (hoofdstuk 3), waarbinnen een verdere onderverdeling is gemaakt: 

 Ontwikkelingslocaties W4 (paragraaf 3.3.1) 

 Investeringsprojecten W4 (paragraaf 3.3.2) 

 Afgesloten projecten en projecten in Reserve W4 (paragraaf 3.3.3) 

 Het Centrumplan (hoofdstuk 4) 

 Overige ruimtelijke projecten (hoofdstuk 5) 
 

In de vertrouwelijke bijlage 1 is een totaaloverzicht van de GIG opgenomen. Elke kolom in het GIG-

totaaloverzicht toont het totaalresultaat van een project. De rekensystematiek van de GIG is gebaseerd op 

een gestandaardiseerde dynamische eindwaardeberekening, waardoor resultaten op netto contante waarde 

vergelijkbaar zijn en naast het totaalresultaat ook de totale kasstroom inzichtelijk kan worden gemaakt. In 

de respectievelijke rijen zijn de algemene uitgangspunten, parameters, kosten en opbrengsten en het ex-

ploitatiesaldo opgenomen. Het exploitatiesaldo wordt zowel nominaal, geïndexeerd (of reëel), op eind-

waarde als netto-contant gepresenteerd. Dit saldo op netto contante waarde is het saldo, waarop uiteinde-

lijk de bewaking van het financiële (totaal)resultaat plaatsvindt
1
. Naast het saldo is ook per project de 

boekwaarde
2
 per 31/12/2014 weergegeven. 

In de vertrouwelijke bijlage 2a is een kasstroomoverzicht voor de W4-projecten bijgevoegd. 

In bijlage 2b is een overzicht van de bestemmingsreserve W4 en de reserve bouw- en grondexploitaties 

opgenomen. Op basis van de huidige inzichten kunnen in 2017 de laatste GIG (W4) projecten worden 

afgesloten. 
 

Compacte GIG 

Bij de GIG 2013 is de raad gevraagd om enkele W4-projecten van de GIG te splitsen en de afgeronde 

delen af te sluiten. Hierdoor is de GIG overzichtelijker geworden. 

De kosten van een aantal algemene projecten van W4 zijn verdeeld over de W4 Ontwikkelingslocaties.  

Algemene projecten bevatten werkzaamheden die voor meerdere projecten uitgevoerd worden. De verde- 

                                                      
1 Bij de netto contante waarde is zowel de rente als indexering meegenomen. 
2 De boekwaarde betreft het saldo van de reeds ontvangen opbrengsten en investeringen per 31-12-2014. Deze boekwaarde is 

verwerkt in het resultaat op netto contante waarde. 
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ling van de kosten betrof zowel de reeds gemaakte kosten (t/m 2012) als de nog te verwachte kosten 

(vanaf 2013). Hierna zijn deze projecten afgesloten. Een aantal van deze werkzaamheden lopen dus wel 

gewoon door. Het gaat om de volgende onderdelen: 

1. Uren W4 – algemeen 

2. Bestemmingsplannen / onderzoeken 

3. Bovenwijkse voorzieningen W4 
 

De budgetten voor deze onderdelen worden apart bewaakt, maar jaarlijks worden deze onderdelen ver-

deeld naar de W4 Ontwikkelingslocaties. De verdeling is gebaseerd op de verdeelsleutel die gebruikt is 

bij de GIG 2014. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de boekwaarde (reeds gemaakte kosten) en de 

prognoses (reeds te verwachten kosten). Bij de verdeling van de boekwaarde 2014 is gekeken of de 

voortgang van het W4 Ontwikkelingslocatie-project in verhouding staat tot het in de GIG 2014 gebruikte 

percentage voor de prognose. Dit heeft geleid tot enkele afwijkingen in de percentages (zie tabel 4). De 

resterende prognoses bij het onderdeel ‘Bestemmingsplannen / onderzoeken’ hadden geen betrekking 

meer op alle W4-Ontwikkelingslocaties. De prognoses konden duidelijk worden onderscheiden in werk-

zaamheden voor een uitwerkingsplan voor de paviljoens (Bospoort Zuid) en uitwerkingsplannen voor 

Plantage en kavel M (Mauritskwartie). 
 

GIG2014

% prognoses 

algemene 

projecten

% boekwaarde 

algemene 

projecten

% prognoses 

algemene 

projecten

Vierzicht 10,5% 30% 9%

Mauritskw artier - Groene Scheg + Kleine Zandput 0% 0% 0%

Mauritskw artier - Kavel M 3% 2% 3%

Mauritskwartier - Totaal 3% 2% 3%

Plantage 34,5% 36% 36%

Bospoort - Noord 26% 21% 26%

Bospoort - Zuid 26% 12% 26%

Bospoort - Totaal 52% 32% 52%

Totaal 100% 100% 100%

GIG2015

 
Tabel 4: Verdeling algemene projecten 

 

Toelichting mutaties en risico’s 

Om de leesbaarheid van het rapport te bevorderen zijn per project alleen de belangrijkste financiële mu-

taties (meestal groter dan € 25.000,-) specifiek benoemd. De overige mutaties zijn in een restpost opge-

nomen. In de restpost zitten vaak ook de mutaties als gevolg van berekende index en rente. 

Bij de projecten zijn de belangrijkste risico’s met beheersmaatregelen en aandachtspunten aangegeven. 

Als het risico ten opzichte van de Voortgangsrapportage GIG 2014 is veranderd is dit met een * (sterre-

tje) aangegeven. Risico’s die niet meer van toepassing zijn of zich hebben voorgedaan zijn verwijderd. 

De risico’s sluiten aan bij de risicoparagraaf van de jaarrekening. 
 

Vennootschapsbelasting 

Sinds de Voortgangsrapportage GIG2014 is het risico van de vennootschapsbelasting bij de opbrengstlo-

caties opgenomen. Vanaf 1 januari 2016 worden overheidsactiviteiten, voor zover daarmee een onderne-

ming wordt gedreven, belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Voor het begrip ‘onderneming’ 

wordt daarbij grotendeels aangesloten bij de wet- en regelgeving omtrent stichtingen en verenigingen. Op 

dit moment is het wetsvoorstel Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen’ 
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nog in behandeling bij de Eerste Kamer, maar het is zeer waarschijnlijk dat het grondbedrijf onder de 

nieuwe vennootschapsbelastingplicht gaat vallen. Duidelijk is ook dat er voor 1 januari 2016 een fiscale 

openingsbalans opgesteld dient te worden. Ervan uitgaande dat er sprake is van ondernemerschap worden 

ook gronden die in het kader van de GIG afgeboekt zijn (bijvoorbeeld Vierzicht) opgenomen op deze 

openingsbalans. Op basis van het huidige wetsvoorstel dienen zij gewaardeerd te worden tegen de waar-

de in het economische verkeer. Dit betekent dat als de kavels in de toekomst ontwikkeld worden slechts 

afgerekend hoeft te worden over de winst boven die waarde in het economische verkeer, welke vergelijk-

baar is met de marktwaarde van de kavels. Overigens wordt de vennootschapsbelasting jaarlijks integraal 

voor de gehele gemeente berekend (naast het grondbedrijf dus ook over andere activiteiten waar de ge-

meente als ondernemer handelt). Op verzoek van het BVO is vanuit Servicepunt71 een projectteam ge-

start dat zich bezig houdt met het in kaart brengen van de gevolgen van de vennootschapsbelastingplicht 

en de te ondernemen acties voor 2015. Voor de zomer zullen zij hebben geïnventariseerd welke activitei-

ten per 1 januari 2016 onder de vennootschapsbelastingplicht zullen vallen.  

 

2.2. Budgetbewaking overige investeringsprojecten 
In deze rapportage wordt naast de grondexploitaties tevens aandacht besteed aan de budgetbewaking van 

overige investeringsprojecten (zie hoofdstuk 6). Hiertoe is een budgetbewakingssysteem opgezet dat 

vergelijkbaar is met die van de grondexploitaties. Het gaat om de investeringsprojecten (niet zijnde ver-

vangings- cq renovatieinvesteringen en onderhoudsprogramma’s) die een grote investering vergen (van 

meer dan 0,5 miljoen euro). De projecten die momenteel hieronder vallen zijn: Brede School West, Inte-

graal Verkeer en VervoersPlan (IVVP), Herstructurering Lage Zijde en Polder Achthoven. 
 

2.3. Actualisatie grondexploitaties 
In de Nota grondbeleid 2013-2017 (Hoofdstuk 6 Organisatie en beheer) staan de uitgangspunten en in-

strumenten voor de financiële beheersing van de ruimtelijke projecten. 

Uitgangspunt voor de financiële aansturing is het ‘projectmatig realiseren’. Het financiële kader van een 

project is de grondexploitatie. De systematiek is er tevens op gericht dat de raad in principe op twee mo-

menten financieel kaderstellend is voor een project. Dit is op het moment van het beschikbaar stellen van 

het voorbereidingskrediet en/of van het uitvoeringskrediet, beiden op basis (van het resultaat) van een 

grondexploitatie. Eventueel nadere besluitvorming vindt alleen plaats indien het projectresultaat en/of het 

risicoprofiel afwijkt van het vastgestelde financieel kader. 

 
Daarnaast vindt ook een periodieke monitoring plaats, welke aansluit op de gemeentelijke planning & 

controlecyclus: 

 Periodiek worden de grondexploitaties geactualiseerd (minimaal eenmaal per jaar). 

 Periodiek vindt per project verslaglegging (minimaal halfjaarlijks) plaats in een (gestandaardiseerde) 

rapportage door projectleiders aan de ambtelijke opdrachtgever. Deze rapportages worden samenge-

vat in een integrale rapportage (GIG rapportage en Voortgangsrapportage GIG). De raad wordt door 

het college geïnformeerd over de voortgang. 

 

Per project is de afgelopen periode de grondexploitatie onder verantwoordelijkheid en op basis van gege-

vens van de projectleiders geactualiseerd per 01/01/2015. De informatie is door de planeconoom, waar 

mogelijk en wenselijk, op hoofdlijnen inhoudelijk getoetst. In een vertrouwelijke map in de leeskamer 

liggen deze grondexploitaties (bijlage 3) ter inzage. De resultaten zijn samengevat in de voorliggende 

rapportage.  
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In bijlage 4 is een samenvatting opgenomen van de overzichtstabellen per cluster van projecten met de 

resultaten van de GIG 2015 afgezet tegen de GIG van 2014. Voor de vergelijkbaarheid zijn de bedragen 

uitgedrukt als netto contante waarde per 01/01/2014. 

Bijlage 5 geeft de plankaart weer van de projecten van W4, Centrumplan en Overige ruimtelijke pro-

jecten. 
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3 Integrale Grondexploitatie W4 

3.1. Resultaat 
 

GIG - 2015 GIG - 2015 GIG - 2014 Verschil

NCW  01-01-15 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14

4.178.894-€    4.037.579-€    4.603.503-€    565.925€         

9.427.512-€    9.108.707-€    8.791.162-€    317.546-€         

W4 - Afgesloten projecten / overige projecten in reserve 12.724.495€  12.294.198€  12.076.075€  218.123€         

881.911-€       852.088-€       1.318.590-€    466.502€         

(nadelig) (nadelig) (nadelig) (voordelig)

TOTAALOVERZICHT

W4 - Ontw ikkelingslocaties

W4 - Investeringsprojecten

Totaal

W4

Tabel 5: Netto contant resultaat Integrale Grondexploitatie W4 2014-2015 

 

In tabel 5 zijn de resultaten van de GIG per 2015 afgezet tegen de GIG 2014. Voor de vergelijkbaarheid 

zijn de bedragen uitgedrukt als netto contante waarde per 01-01-2014. 

Bij het afsluiten van de projecten zullen de resultaten van de grondexploitaties voor de ontwikkelingslo-

caties ten bate worden gebracht van de bestemmingsreserve W4. De resultaten van de investeringspro-

jecten worden bij het afsluiten ten laste of indien mogelijk ten bate gebracht van de bestemmingsreserve 

W4. Indien dekking door de bestemmingsreserve W4 niet mogelijk is, zal worden voorzien in een alter-

natieve dekking. De afdracht W4 bijvoorbeeld kon niet uit de bestemmingsreserve W4 worden betaald. 

Deze investering is geactiveerd en wordt in 40 jaar afgeschreven. De kapitaalslasten worden jaarlijks 

geboekt ten laste van de bestemmingsreserve W4. Zodra de bestemmingsreserve dit toestaat wordt deze 

investering versneld afgeschreven. Dit is naar verwachting in 2016. Een overzicht van de bestemmingsre-

serve W4 is te vinden in bijlage 2b, hierin is ook de ophoging of vrijval van voorzieningen opgenomen. 
 

Ten opzichte van de GIG 2014 is er voor W4 een mutatie van € 0,467 mio (voordelig). Dit leidt tot een 

totaal resultaat voor W4  van -/- € 0,882 mio (nadelig op netto contante waarde 01/01/2015). Dit wordt 

met name veroorzaakt door: 

 Afronding van het project ‘Mauritskwartier - Groene Scheg + Kleine Zandput (Groene Schans)’ (+/+ 

€ 0,122 mio voordelig, reeds gemeld in de Voortgangsrapportage GIG 2014).  

 Bij het project ‘Plantage’ is het grondbod van de ontwikkelaar verwerkt in de grondexploitatie en kon 

de kostenraming archeologie naar beneden worden bijgesteld (+/+ € 0,444 mio voordelig, als ‘PM’ 

gemeld in de Voortgangsrapportage GIG 2014). 

 Bij het project ‘Grondberging Munnikkenpolder’ zijn de aanvullende huuropbrengsten bij de verlen-

ging van de (huur)overeenkomst lager dan bij de GIG 2014 geraamd was (-/- € 0,285 mio nadelig, als 

‘PM’ gemeld in de Voortgangsrapportage GIG 2014). Dit wordt enigszins gecompenseerd door de 

aanleg van een strandje door de huurder.  

 Bij het project ‘Weteringpark’ is het aanbestedingsvoordeel voor de aanleg van de Boomgaardlaan in 

de grondexploitatie verwerkt (+/+ € 0,186 mio voordelig).  
 

Volgens tabel 5 wordt voor de GIG2015 het nadelige resultaat W4 dus (met € 0,467 mio) minder nadelig 

dan bij de GIG2014 verwacht was.  

 

3.2. Risico’s en optimalisatiemogelijkheden 
Het resultaat van de geactualiseerde grondexploitaties is bepaald op basis van de huidige inzichten. Het is 

aannemelijk dat een aantal uitgangspunten – zoals nu zijn aangenomen –gedurende de exploitatieperiode 
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wijzigt. Teneinde zicht en grip te krijgen op de bandbreedte van het resultaat zijn de risico's en optimali-

satiemogelijkheden in beeld gebracht. Naast de specifieke risico’s en optimalisatiemogelijkheden, welke 

per project zijn benoemd, wordt onderstaand projectoverstijgende risico onderkend: 

 De huidige marktsituatie (verkoop woningen Plantage, paviljoens Bospoort Zuid en ontwikkeling 

kavel M (woningbouw)) die kan leiden tot (verdere) planvertragingen.   
 

Dit risico wordt ingeperkt door onderstaande beheersmaatregelen: 

 Intensief overleg op bestuurlijk niveau met ontwikkelingspartner. 

 Temporisering verkoopopbrengsten in de grondexploitaties. 

 Intensivering acquisitie-inspanningen i.s.m. ontwikkelingspartner. 

 Nadrukkelijke sturing op een (kosten)efficiënte uitvoering en begeleiding van planontwikkelings- en 

civiel technische werkzaamheden. 

 

Als de kavels 1 en/of 5 van Vierzicht op termijn toch ter ontwikkeling kunnen worden gebracht betekent 

dit een optimalisatiemogelijkheid voor de GIG. Uit deze optimalisatie zal dan echter wel de sloop van de 

tijdelijke geluidschermen voldaan moeten worden. 
 

Gevoeligheidsanalyse 

Teneinde grip te krijgen op het effect van wijzigingen van de gehanteerde parameters voor indexatie 

(kosten en opbrengsten) en rente is – op basis van een aantal scenario’s – bepaald wat de gevoeligheid 

van het totaalresultaat is. De cashflowberekeningen zijn in basis gebaseerd op een kostenindex van 2,0%, 

een opbrengstenindex van 0% en een rente en disconteringsvoet van 3,5%. In tabel 6 is aangegeven welk 

effect een afwijking van 1% van de gehanteerde parameters heeft op het totaalresultaat W4. 
 

GEVOELIGHEIDSANALYSE W4

Afw ijking Afw ijking

% %

881.911-€        

35.000-€           -1,00% Rente (3,5%) 1,00% 15.000€           

150.000-€         1,00% Kostenindex (2%) -1,00% 130.000€         

120.000-€         -1,00% Opbrengstenindex (0%) 1,00% 100.000€         

Negatieve afw ijking Basisresultaat NCW Positieve afw ijking

excl. btw excl. btw excl. btw

 
Tabel 6: Gevoeligheidsanalyse W4 

 

In de tabel is te zien dat het effect het grootst is bij een stijging van de kosten. 

 

3.3. Projecten 
De gedetailleerde grondexploitaties per project zijn opgenomen in de vertrouwelijke bijlage 3. Hieronder 

volgt per project een toelichting op hoofdlijnen van de huidige stand van zaken en de financiële mutaties 

en risico’s met beheersmaatregelen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de ‘W4 ontwikkelingsloca-

ties’, de ‘W4 investeringsprojecten’ en de ‘Afgesloten projecten / overig reserveW4’. 
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3.3.1. W4 Ontwikkelingslocaties 

Tabel 7 geeft naast een resultaatsoverzicht van de ontwikkelingslocaties per 01/01/2015 de mutaties weer 

ten opzichte van de vastgestelde GIG 2014 op de netto contante waarde saldi per 01/01/2014.  
 

Ten opzichte van de GIG 2014 laten de herziene grondexploitaties een totaal verschil zien van  

+/+ € 0,566 mio voordelig. Hieronder volgt een korte toelichting per project. 
 

GIG - 2015 GIG - 2015 GIG - 2014 Verschil

NCW  01-01-15 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14

Vierzicht - Kavel 1+5 + reststrook 2.016.546-€    1.948.354-€    1.948.354-€    -€                

Mauritskw artier - Groene Scheg + Kleine Zandput 3.229.821-€    3.120.600-€    3.242.726-€    122.126€         

Mauritskw artier - Kavel M 145.898€       140.964€       140.964€       -€                

Plantage 4.563.688-€    4.409.361-€    4.853.160-€    443.799€         

Bospoort - Noord 7.713.410€    7.452.570€    7.452.570€    -€                

Bospoort - Zuid 2.228.146-€    2.152.798-€    2.152.798-€    -€                

Totaal 4.178.894-€    4.037.579-€    4.603.503-€    565.925€         

(nadelig) (nadelig) (nadelig) (voordelig)

W4 - Ontwikkelingslocaties

 
Tabel 7: Grondexploitaties Ontwikkelingslocaties W4 2014-2015 

Vierzicht (kavels 1 en 5 en reststrook) 

Twee kavels (kavel 1 en 5) van Vierzicht zijn nog niet ontwikkeld; de opbrengsten van de kavels zijn in 

2012 afgeboekt. De toekomstige ontwikkeling van de kavels blijft echter wel mogelijk. Voordat het pro-

ject kan worden afgesloten moeten de kavels en de strook langs de snelweg (tijdelijk) ingericht worden. 
 

Voortgang project 

 De tijdelijke geluidwerende voorzieningen zijn in 2014 gerealiseerd. Bij de toekomstige ontwikkeling 

van de kavels ontstaat een meevaller voor de GIG aangezien de opbrengsten zijn afgeboekt, hieruit 

moet dan wel de sloop van de tijdelijke geluidsschermen bekostigd worden.  

 In 2014 is de gemeente gestart om een breed overleg met alle eigenaren en ontwikkelaar Bohemen te 

organiseren, om een gezamenlijke visie voor het gebied A4 zone op te stellen.  

 De sloot achter kavel 1 zal in de 1
e
 helft van 2015 versmald worden. Dit wordt uitgevoerd in combina-

tie met de uitbreiding van de parkeerplaats bij het gemeentehuis en enkele kleine projecten uit eerdere 

watervergunningen.  

 De reststrook betreft een soort veiligheidsstrook tussen Rijksweg A4 en Vierzicht. De defi- 

nitieve inrichting hangt af van brandveiligheidseisen die voortvloeien uit de nog te realiseren Vier-

zicht bebouwing (die dus nog onzeker is). De verwachte kosten van deze inrichting is reeds opgeno-

men in de grondexploitatie.  
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Vierzicht per 01/01/15 is het resultaat niet aan-

gepast (neutraal). De mutaties ten opzichte van de GIG 2014 zijn als volgt:  

-/-  €         30.000- Extra kosten aangezien kavel 1 al bouwrijp wordt gemaakt (incl. watercompensatie) 

door werk met werk te combineren.

+/+  €         19.250 Verlaging post onvoorzien door projectvoortgang.

+/+  €         17.500 Extra opbrengst door renteverhaal bij ontwikkelaar door bouwrijpmaken kavel 5.

-/-  €           6.750- Overige posten / index / rente (m.n. fasering uitgaven later kosten dan gepland was).

 €                   - Totaal mutaties

neutraal  
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 Voor Vierzicht – kavels 1 en 5 en reststrook is een voorziening getroffen van € 2.016.546,-. 

 De algemene kosten van W4 zijn verdeeld naar deze ontwikkelingslocatie voor 9% voor  

prognoses, boekwaarde voor 30% (zie tabel 4 / paragraaf 2.1). Het percentage voor de boekwaarde is 

hoger dan de ingeschatte 10,5%, aangezien er meer tijd besteed is aan Vierzicht in 2014 dan verwacht 

was (flora-fauna onderzoek, groen- en water compensatie).  
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[A] Afkoop garantiebedrag ontwikkelaar is gekoppeld aan grondverkoop Vierzicht kavel 5.

[O] Ontwikkeling van kavels 1 en 5.

[M] Ontwikkelaar bewerkt de markt en stuurgroep houdt de vinger aan de pols.

[M] Eventuele programmaverandering (overleg met regio).

[O] Verhaal kosten inrichting strook bij Rijkswaterstaat en eigenaar gebouwen.

[A] Door de keuze bij de GIG 2012 voor het afboeken van de ontwikkeling kavel 1 en 5 wordt 

gestuurd op minimalisering van de ambtelijke inzet.

[R] Mogelijke heffing vennootschapsbelasting per 1/1/2016.

[M]* Opnemen op beginbalans voor berekening vennootschapsbelasting.
 

Mauritskwartier 

Het project Mauritskwartier bestaat nog uit twee deelprojecten: de inrichting Groene Scheg/Kleine 

Zandput (park de Groene Schans) en het nog te ontwikkelen perceel; Kavel M. 
 

Mauritskwartier - Groene Scheg / Kleine Zandput 

Voortgang project 

 Het park is gerealiseerd in 2013. De financiële afhandeling heeft plaatsgevonden na de onderhoudspe-

riode van de groenvoorzieningen (april 2014). 

 In de loop van 2013 kwamen er klachten over waterschade en wateroverlast bij de woningen  

aan de Doeszijde in Mauritskwartier. Na onderzoek zijn preventief maatregelen in de openbare ruimte 

getroffen. Hierna kwamen er ook meldingen vanuit de Windrust met wateroverlast op straat. Hier zijn 

in 2014 maatregelen voor getroffen. Ook voor de Warmoesland is de situatie bekeken maar geen aan-

wijzingen voor overlast gevonden. De gemeente is inmiddels door enkele bewoners aansprakelijk ge-

steld, de zaak wordt nu door de verzekeringsmaatschappij van de gemeente behandeld. 

 Het project kan worden afgesloten per 31-12-2014 (zie de evaluatie in bijlage 6). 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitaties voor Mauritskwartier–Groene Scheg/Kleine Zandput  

per 01/01/14 is het resultaat aangepast (voordelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2014 zijn als volgt: 

+/+  €         81.026 Vrijval prognose woonrijpmaken.

+/+  €         11.450 Vrijval prognose plankosten.

+/+  €         29.650 Vrijval post onvoorzien.

+/+  €       122.126 Totaal mutaties

voordelig  
 

 Voor Mauritskwartier – Groene Scheg + Kleine Zandput was een voorziening getroffen. Aangezien 

het resultaat minder nadelig is geworden, is er een gedeeltelijke vrijval van de voorziening. 

 De algemene kosten van W4 zijn niet verdeeld naar deze ontwikkelingslocatie (zie tabel 4 / paragraaf  

2.1 (0%)). Het project was namelijk al in 2014 nagenoeg afgerond, waardoor er geen algemene kosten  

voor W4 voor dit project zijn gemaakt. 
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Mauritskwartier (Kavel M) 

Voortgang project 

 Kavel M is het laatst uit te geven kavel bouwgrond van Mauritskwartier. In het verleden bestond de 

ambitie om op kavel M een maatschappelijke ontwikkeling te realiseren. In het bestemmingsplan W4 

is de bestemming ‘woondoeleinden’ opgenomen in verband met de marktsituatie. Bij ontwikkeling 

moet nog wel een uitwerkingsplan op het bestemmingsplan gemaakt worden. Er zijn nog geen concre-

te ontwikkelingen. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitaties voor Mauritskwartier-Kavel M per 01/01/15 is het 

resultaat niet aangepast (neutraal). De mutaties ten opzichte van de GIG 2014 zijn als volgt: 

-/-  €           3.800- Aangepaste verdeling algemene kosten; geraamde kosten voor het uitwerkingsplan 

kavel M zijn volledig verdeeld naar dit project (i.p.v. verdeling over alle W4 

ontwikkelingslocaties).

-/-  €         12.700- Rentenadeel door verschuiving van een jaar van de verwachte ontvangst opbrengst.

+/+  €         16.500 Overige posten / index / rente

 €                   - Totaal mutaties

neutraal  
 De fasering van de verwachte opbrengsten in de grondexploitatie gaat uit van medio 2016. 

 De algemene kosten van W4 zijn verdeeld naar deze ontwikkelingslocatie voor 3% voor prognoses, 

boekwaarde voor 2% (zie tabel 4 / paragraaf 2.1). Er is namelijk minder tijd besteed aan Kavel M in 

2014 dan verwacht was. Daarnaast is een deel van de kosten van het gesplitste onderdeel Bestem-

mingsplan en onderzoek (voor het uitwerkingsplan) verdeeld naar dit project. 
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[R] Geen of latere ontwikkeling perceel Kavel M (bestemming woondoeleinden).

[M] Overleg met ontwikkelaar over strategie is gaande.

[R] Mogelijke heffing vennootschapsbelasting per 1/1/2016.

[M]* Opnemen op beginbalans voor berekening vennootschapsbelasting.
 

Plantage 

Dit betreft een binnenstedelijke herontwikkeling (woningbouw) van de locatie Plantage. Er is besloten 

om het tennispark op deze locatie niet te verplaatsen. De planvorming richt zich daarom nu op heront-

wikkeling op het Samsomveld en het gebied tussen het tennispark en het Samsomveld in. 
 

Voortgang project 

 De archeologische opgravingskosten worden voor de helft door de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed (RCE) gesubsidieerd. In 2014 zijn de vondsten geconserveerd en is een start gemaakt met het 

opstellen van de beschrijving voor de eindrapportage. De verantwoording van de subsidie (van ca 

€ 500.000,-) zal dan voor eind 2015, met de oplevering van de eindrapportage, plaatsvinden. 

 De ontwikkeling Plantage maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan W4. Tegen het bestem-

mingsplan W4 is beroep aangetekend wat vertragend heeft gewerkt. Naar aanleiding van een tussen-

uitspraak van de Raad van State in april 2014 heeft de raad het bestemmingsplan nog enigszins aan-

gevuld/gewijzigd in juli 2014. Op 31 december 2014 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden 

door de einduitspraak van de Raad van State. Hierna is het uitwerkingsplan van Plantage tot 8 februari 

2015 ter inzage gelegd. Op 17 maart 2015 vastgesteld tegelijkertijd met de afgifte omgevingsvergun-

ning. 
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 In juli 2014 is een grondbod van de projectontwikkelaar ontvangen. Dit bod vond de gemeente en ook 

de Raad van Advies niet marktconform. Na onderhandeling over een aangepaste grondbod is er eind 

2014 een overeenstemming bereikt.  

 De procedures voor vergunning zijn hierna gelijk gestart, zodat er door de gemeente zo spoedig moge-

lijk kan worden begonnen met bouwrijp maken.  

 In 2015 gaat het Rijk de procedure doorlopen tot aanwijzing van Plantage tot archeologisch rijksmo-

nument. In het kader van het project Limes wordt een kunstwerk (over de archeologie) in het gebied 

gerealiseerd. In de grondexploitatie is rekening gehouden met een beperkte bijdrage aangezien het 

kunstwerk grotendeels wordt gesubsidieerd door de provincie. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Plantage per 01/01/15 is het resultaat aangepast 

(voordelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2014 zijn als volgt:  
 

+/+  €         80.000 Rentevoordeel doordat investeringen later plaatsvinden dan begroot was.

+/+  €       259.400 Bijstelling opbrengsten n.a.v. grondbieding.

+/+  €       139.700 Bijstelling prognose archeologie.

-/-  €         35.301- Overige posten / index / rentenadeel verschuiving verwachte opbrengsten in 2015 

(van 2e kwartaal naar 3e/4e kwartaal))

+/+  €       443.799 Totaal mutaties

voordelig
 

 Aangezien het project geen opbrengstlocatie (meer) is, is een voorziening getroffen van € 4.563.688,-. 

Het project was reeds voorzien en omdat het resultaat van de grondexploitatie minder nadelig is ge-

worden is er sprake van een gedeeltelijke vrijval van de voorziening. 

 De fasering van de verwachte opbrengsten in de grondexploitatie gaat uit 50% in de tweede helft van 

2015 en 50% (uiterlijk) medio 2016. 

 De algemene kosten van W4 zijn verdeeld naar deze ontwikkelingslocatie voor 36% voor zowel 

boekwaarde als prognoses in plaats van de verwachte 34,5%(zie tabel 4 / paragraaf 2.1). Er is meer 

tijd aan dit project besteed dan verwacht was door extra onderhandeling bij de grondbieding. Daar-

naast is een deel van de kosten van het gesplitste onderdeel Bestemmingsplan en onderzoek (voor het 

uitwerkingsplan) verdeeld naar dit project. 
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[R] Het resultaat kent nog een bandbreedte (risicoprofiel) door de onzekerheden van de 

ontwikkelingen in de markt.

[M] Er zijn diverse verkoopstrategieën in ontwikkeling. De ontwikkeling zal in beginsel gefaseerd 

plaatsvinden.

[A]* In de grondexploitatie is voor een aantal risico's van de ontwikkeling die voor rekening van 

gemeente komen (o.a. op tijd bouwrijp maken gereed, geluid en planschade) reeds een 

reservering opgenomen.

[R]* Bezwaren/ beroep tegen uitwerkingsplan en vergunningen.

[M]* Zorgvuldige procedure, goed overleg met omwonenden.
 

Bospoort (en Ghoybos) 

Bospoort is het gebied omsloten door het huidige hotel-terrein, de (verlegde) Persant Snoepweg en de 

Rijksweg A4. Het totale ontwikkelingsgebied bedraagt circa 4,6 hectare ten behoeve van de nieuwbouw 

IKEA en een drietal paviljoens. Ook de ontwikkeling van het Ghoybos wordt bij dit project meegeno-
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men. Bij de GIG 2013 is het project gesplitst in de onderdelen Bospoort – Noord (IKEA en Ghoybos) en 

Bospoort – Zuid (Paviljoens en Laanontsluiting) 
 

Bospoort Noord (IKEA en Ghoybos) 

Voortgang project 

 De (tijdelijke) geluidwerende voorzieningen zijn in 2014 gerealiseerd. Als de IKEA vestiging gereali-

seerd wordt, zal het tijdelijke geluidsscherm weer worden verwijderd. 

 IKEA heeft in 2014 aangegeven geen kant-en-klaar winkelformat beschikbaar te hebben dat past bin-

nen het huidige bestemmingsplan. Een nieuwe planning voor realisatie is nog niet voorhanden. Aan de 

raad zal de nieuwe filosofie van IKEA gepresenteerd worden in 2015. 

 Het bouwrijp maken van het terrein is in 2006 gestart. Tegelijkertijd met het aanbrengen van de voor-

belasting zijn ook enkele vervuilde locaties gesaneerd door middel van afgraven en afvoeren en door 

middel van isolatie. Eind april 2015 wordt het bouwrijp maken afgerond zodat de gronden geleverd 

kunnen worden. 

 De gronden worden in het 2e kwartaal van 2015 aan IKEA geleverd. De totale grondopbrengst is 

reeds als voorschot ontvangen. Na de levering wordt ook de eindafrekening met IKEA afgehandeld 

omtrent de verplaatsing van de pannenkoekenboerderij. 

 De provincie heeft de gronden in het Ghoybos overgedragen aan Kaag en Braassem. Kaag en Braas-

sem gaat het Ghoybos recreatief herinrichten. Dit wordt naar verwachting in 2016 gerealiseerd. De na-

tuur- en recreatiecompensatie van Leiderdorp in het Ghoybos wordt meegenomen in het project van 

Kaag en Braassem. Over deze verplichting worden afspraken gemaakt met Kaag en Braassem.  

 De groenvoorzieningen in de omgeving van de Persant Snoepweg moeten nog worden gerealiseerd; de 

uitvoering hiervan hangt af van het moment van realisatie van IKEA en de paviljoens. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Bospoort - Noord per 01/01/15 is het resultaat 

niet aangepast (neutraal). De mutaties ten opzichte van de GIG 2014 zijn als volgt: 

-/-  €         80.000- Verschil kostenverhaal Ghoybos.

+/+  €         80.000 Bijstelling prognose bouwrijpmaken (nadert afronding).

+/+  €         30.000 Aangepaste verdeling algemene kosten; geraamde kosten voor het uitwerkingsplan 

Paviljoens zijn volledig verdeeld naar Bospoort Zuid (i.p.v. verdeling over alle W4 

ontwikkelingslocaties).

-/-  €         30.000- Overige posten / index / rente (rentevoordeel later uitgaven dan begroot staat 

tegenover extra reservering posten t.b.v. risicodekking)

 €                   - Totaal mutaties

neutraal  
 

 De algemene kosten van W4 zijn verdeeld naar deze ontwikkelingslocatie voor 26% voor prognoses, 

boekwaarde voor 21% (zie tabel 4 / paragraaf 2.1). Er zijn in 2014 iets minder algemene kosten ge-

maakt voor het project dan verwacht was. Er is daarnaast geen deel van de kosten van het gesplitste 

onderdeel Bestemmingsplan en onderzoek verdeeld naar dit project, wat een voordeel oplevert. 
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[R] Mogelijke heffing vennootschapsbelasting per 1/1/2016 

[M] De gemeente heeft aangestuurd op spoedige levering van de gronden aan IKEA 
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Bospoort Zuid (Paviljoens en laanontsluiting) 

Voortgang project 

 De tijdelijke geluidwerende voorzieningen zijn gerealiseerd in 2014. Bij de toekomstige ontwikkeling 

van de kavels worden de tijdelijke geluidschermen verwijderd. 

 Het realiseren van de laanontsluiting wordt uitgesteld totdat meer bekend is over de planning van 

IKEA en de paviljoens. 

 Voor de paviljoens 1 en 2 in Bospoort zijn geïnteresseerden maar nog geen concrete kandidaten.  
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Bospoort - Zuid per 01/01/15 is het resultaat 

niet aangepast (neutraal). De mutaties ten opzichte van de GIG 2014 zijn als volgt: 

-/-  €         30.000- Aangepaste verdeling algemene kosten; geraamde kosten voor het uitwerkingsplan Paviljoens zijn 

volledig verdeeld naar dit project (i.p.v. verdeling over alle W4 ontwikkelingslocaties).

+/+  €         30.000 Overige posten (Rentenadeel door verschuiving van een jaar van de verwachte ontvangst 

opbrengst wordt gecompenseerd door rentevoordeel door investeringen ook later). / index / rente

 €                   - Totaal mutaties

neutraal
 

 Aangezien de laanontsluiting ook gerealiseerd dient te worden voor IKEA draagt Bospoort Noord 

circa € 770.000,- bij aan Bospoort Zuid. Ondanks deze bijdrage is het resultaat van Bospoort Zuid na-

delig waardoor er een voorziening is getroffen (van € 2.228.146,-). 

 De fasering van de verwachte opbrengsten in de grondexploitatie gaat uit van medio 2017. 

 De algemene kosten van W4 zijn verdeeld naar deze ontwikkelingslocatie voor 26% voor prognoses, 

boekwaarde voor 12% (zie tabel 4 / paragraaf 2.1). Er is namelijk minder tijd besteed aan de pavil-

joens in 2014 dan verwacht was. Daarnaast is een deel van de kosten van het gesplitste onderdeel Be-

stemmingsplan en onderzoek (voor een uitwerkingsplan) verdeeld naar dit project. 
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R] Ontwikkeling van de paviljoens (marktrisico).

[M] Gezamenlijk optreden ontwikkelaar, eigenaar perceel paviljoen 3 en Gemeente om paviljoens te 

verkopen en te realiseren.

[M] Eventuele programmaverandering

[R] Mogelijke heffing vennootschapsbelasting per 1/1/2016.

[M]* Opnemen op beginbalans voor berekening vennootschapsbelasting.  
 

3.3.2. W4 Investeringsprojecten 

Tabel 8 geeft – naast een resultaatsoverzicht van de investeringsprojecten per 01/01/2015 – de mutaties 

weer ten opzichte van de vastgestelde GIG 2014 op de netto contante waarde saldi per 01/01/2014. 
 

GIG - 2015 GIG - 2015 GIG - 2014 Verschil

NCW  01-01-15 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14

Fietsbruggen en -paden W4 4.567.271-€    4.412.822-€    4.412.822-€    -€                

Weteringpark (inrichting en ontsluiting) 3.239.000-€    3.129.469-€    3.315.369-€    185.900€         

Grondberging Munnikkenpolder (prognose) 287.991-€       278.252-€       225.193€       503.446-€         

Verbreding viaduct Ericalaan /geluidsw allen 1.333.249-€    1.288.164-€    1.288.164-€    -€                

Totaal 9.427.512-€    9.108.707-€    8.791.162-€    317.546-€         

(nadelig) (nadelig) (nadelig) (nadelig)

W4 - Investeringsprojecten

Tabel 8: Grondexploitaties Investeringsprojecten W4 2014-2015 
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Ten opzichte van de GIG 2014 laten de herziene grondexploitaties een totaal verschil zien van  

-/- € 0,318 mio nadelig. Hierna volgt een korte toelichting per project. 

Fietsbruggen en –paden W4 

Het project omvat de aanleg van fietsbruggen en -paden in het W4 gebied. 
 

Voortgang project 

 De oplevering van de fietsbrug over de A4 vindt naar verwachting medio 2015 plaats. 

 Voor de brug over de Does blijkt dat een samenstel van factoren (archeologie, ecologie, waterhuis-

houding, landschappelijke aantasting, cultuurhistorie) de aanleg op de gekozen locatie onaantrekkelijk 

maakt, mede in relatie tot de conflictsituatie water (doorvaarhoogte) en fietsverkeer. Een nieuwe route 

wordt onderzocht en gekoppeld met te bepalen voorwaarden door Leiderdorp in het kader van een 

eventuele overname van de fietsbrug over de Oude Rijn van Rijkswaterstaat. Bij de nieuwe route die 

onderzocht wordt, is sprake van een verbinding die over de Dwarswatering via het toekomstige Groe-

ne Hart centrum langs de N446 richting Ruigekade wordt geleid. 

 De werkzaamheden omtrent de definitieve ontsluiting naar de molens wordt meegenomen bij de in-

richting van de Munnikkenpolder. 

 Het vrijliggend fietspad in de groenzone tussen de Oranjewijk en de Rijksweg A4 wordt op basis van 

de invulling van het gebied door Rijkswaterstaat (RWS) in relatie tot een convenant met Buurtactief 

door RWS aangelegd. De oplevering van het fietspad is naar verwachting in het 2
e
 kwartaal 2015. De 

geraamde kosten voor het fietspad in het investeringsproject worden besteed aan het onderhoud van 

groen, verlichting en fietspad. Voorstel is om dit budget per 31-12-2015 te storten in de bestemmings-

reserve egalisatie exploitatielasten. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van het investeringsoverzicht Fietspaden en –bruggen W4 per 01/01/15 is het 

resultaat niet aangepast (neutraal). 
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[R] Door verloop van tijd kunnen hogere lasten (indexatie / verandering ontwerp) bij de aanleg 

van de brug over de Does mogelijk niet geheel worden gedekt door de, door de provincie 

toegezegde, subsidie.  

[M] Tijdig herberekening maken; zo nodig extra subsidie trachten te verkrijgen. 

[M] Alternatieve varianten bekijken (hierdoor neemt het risico sterk af). 
 

Weteringpark (inrichting en ontsluitingsweg) 

Het project betreft alleen nog het openbaar gebied van het Weteringpark en de ontsluitingsweg (Boom-

gaardlaan) naar het Weteringpark. 
 

Voortgang project 

 De renovatie van de Boomgaardlaan bestaat uit 2 fasen. De eerste fase bestond uit het aanleggen van 

een wegfundatie naast de geluidwal naast de A4 en is afgerond per 10 juni 2014. De tweede fase be-

staat uit alle overige werkzaamheden voor de renovatie, waarbij de weg naar de verenigingen wordt 

verbeterd en de parkeergelegenheid wordt uitgebreid. De aanbesteding heeft op 13 oktober 2014 bin-

nen budget plaatsgevonden. Op 21 november 2014 wordt gestart met de hernieuwde aanleg. De werk-
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zaamheden zullen naar verwachting medio mei 2015 worden afgerond. Tijdens de bouw zullen de 

verenigingen bereikbaar blijven. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van het investeringsoverzicht Weteringpark (inrichting en ontslui- 

tingsweg) per 01/01/15 is het resultaat niet aangepast (neutraal). De mutaties ten opzichte van de GIG 

2014 zijn als volgt: 
 

+/+  €       179.600 Aanbestedingsvoordeel (dit voordeel is ten gunste van de exploitatie gemeente gekomen).

+/+  €           6.300 Overige posten / index / rente (voordeel door verschuiving fasering)

+/+  €       185.900 Totaal mutaties

voordelig  
 

Grondberging en zandwinning Munnikkenpolder 

Dit project omvat: 

- de sanering van de Doeshaven (reeds afgerond in 2008),  

- zandwinning in de Munnikkenpolder (2007/2008) en  

- herinrichting van ontgronding en depot tot natuurrecreatiegebied (gereed eind 2015). 
 

Voortgang project 

 Voor de inrichting van de voormalige zandwinput heeft contractuele verlenging plaatsgevonden. De 

oplevering verschuift hierdoor van 2014 naar 2015. De aanvullende huuropbrengsten bij de verlenging 

zijn lager dan bij de GIG 2014 geraamd was. Er wordt wel een extra inrichtingselement toegevoegd 

door de exploitant; de aanleg van een strandje (conform waterplan).  

 Naast de huurovereenkomst is in het 2
e
 kwartaal van 2012 een aanvullende overeenkomst tussen de 

exploitant en de gemeente gesloten i.v.m. de verwerking van natte bagger. Op 21 juni 2012 is gestart 

met het vullen van de plas met natte bagger en grond. De verwerking zal binnenkort stoppen aange-

zien de inrichting van de polder wordt uitgevoerd. Er zal iets minder natte bagger worden verwerkt 

dan in 2012 was verwacht. 

 De watervergunningen moeten nog worden aangevraagd bij het Hoogheemraadschap, door discussie 

(met name over (flexibel) waterpeil en de locatie van de waterberging op vast peil) met deze partij laat 

de goedkeuring op zich wachten. De uitvoering is door de exploitant wel reeds opgepakt, om te kun-

nen voldoen aan de compensatieverplichting vanuit W4. 

 Wanneer de inrichting het mogelijk maakt kan de kanovereniging naar de definitieve locatie in de 

Munnikkenpolder verhuizen. Eind 2015 moet de polder zijn ingericht en kan de scouting gebruikmaken 

van het ‘verkennerseiland’. 

 De uitvoering van het toekomstig beheer van de Munnikkenpolder zal worden overdragen aan een 

externe partij. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van het investeringsoverzicht Grondberging en zandwinning  

Munnikkenpolder per 01/01/15 is het resultaat aangepast (nadelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 

2014 zijn als volgt: 



 

                                                                                                                                   GIG 2015 

 

 

- 20 - 

-/-  €       290.000- Minder extra huuropbrengst bij verlenging overeenkomst exploitant dan verwacht. Wel 

wordt een strandje aangelegd op kosten van exploitant in de polder.

-/-  €         16.000- Minder m3 natte baggerspecie verwerkt door exploitant dan begroot was (en daardoor 

dus minder opbrengsten)

 €                   - Verschuiving 60k budget van plankosten (uren toezicht) naar uitvoeringskosten (t.b.v. 

groencompensatie W4)

+/+  €         20.677 Overige posten / index / rente

-/-  €       285.323- Totaal mutaties

nadelig  
 

De boekwaarde van het project is ten gunste gebracht van de bestemmingsreserve W4. Een deel van de 

mutatie van het resultaat is dus slechts een administratieve verschuiving van de boekwaarde van de inves-

teringsprojecten naar de projecten in reserve / afgesloten projecten
3
. 

 
 

GIG - 2015 GIG - 2015 GIG - 2014 Verschil

NCW  01-01-15 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14

Grondberging Munnikkenpolder (prognose) 287.991-€       278.252-€       225.193€       503.446-€         

Grondberging Munnikkenpolder (boekw aarden) 3.385.054€    3.270.583€    3.052.461€    218.123€         

Totaal 3.097.063€    2.992.331€    3.277.654€    285.323-€         

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (nadelig)

W4 - Grondberging Munnikkenpolder

 
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R] Exploitatie door derden in combinatie met beperkte bankgarantie.

[M] Uitvoeringskosten liggen bij een externe partij en er is voorzien in een goede monitoring 

(Omgevingsdienst West-Holland/Provincie).  
 

Verbreding viaduct Ericalaan en geluidswallen 

Rijkswaterstaat heeft voor Leiderdorp, conform afspraak uit juli 2005, geluidswallen in plaats van ge-

luidsschermen ten noorden van de Ericalaan gerealiseerd. Tevens is het viaduct Ericalaan breder uitge-

voerd. Leiderdorp realiseert bij Bospoort geluidwerende bebouwing ter vervanging van de schermen door 

Rijkswaterstaat. Daar zijn nu (tijdelijke) geluidsschermen geplaatst omdat de beoogde geluidwerende 

bebouwing nog niet gerealiseerd is. 
 

Voortgang project 

 De oplevering van de geluidswallen is naar verwachting medio 2015. De wallen zouden worden opge-

leverd door Rijkswaterstaat met pad en ingezaaid met gras, waarna. Leiderdorp dan nog de inrichting 

van de wallen diende te voltooien (aanbrengen incidentele beplanting (groencompensatie)). Er is 

overeenstemming met Rijkswaterstaat om een groot deel van het gebied vanwege veiligheid af te 

schermen en aan de openbaarheid te onttrekken.  
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van het investeringsoverzicht Verbreding viaduct Ericalaan en geluidswallen 

per 01/01/15 is het resultaat niet aangepast (neutraal). Doordat het gebied aan de openbaarheid wordt 

onttrokken, onder enkele voorwaarden van de gemeente, zullen mogelijk wat geraamde inrichtingskosten 

vrijvallen. Dit wordt nog nader bekeken.  

                                                      
3 Om administratieve redenen is dit project in de GIG in twee delen opgesplitst. Een deel met al gemaakte kosten en opbrengsten (boekwaarde) 

welke reeds ten laste/ten gunste zijn gebracht van de reserve W4 en een deel met nog te verwachten kosten en opbrengsten (prognose) welke 

onder de investeringsprojecten van de GIG is opgenomen. Bij de projecten in reserve / afgesloten projecten staat het deel met de boekwaarden 

(zie paragraaf 3.3.3). 
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3.3.3. Afgesloten projecten en overige projecten in Reserve W4 

De meeste W4-projecten vorderen steeds meer en naderen hun afronding. Afgeronde projecten worden 

ten laste of ten gunste gebracht van de bestemmingsreserve W4.  

Tabel 9 geeft – naast een resultaatsoverzicht van de afgesloten projecten en overige projecten in de be-

stemmingsreserve W4 per 01/01/2015 – de mutaties weer ten opzichte van de vastgestelde  

GIG 2014 op de netto contante waarde saldi per 01/01/2014. 
 

Ten opzichte van de GIG 2014 laten de herziene grondexploitaties een totaal verschil zien van              

+/+ € 218.123,- (voordelig). Dit komt door de administratieve verwerking van het project Grondberging 

Munnikkenpolder (zie paragraaf 3.3.2). 
 

GIG - 2015 GIG - 2015 GIG - 2014 Verschil

NCW  01-01-15 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14

Vierzicht - Kavels 2,3,4 2.869.462€    2.772.427€    2.772.427€    -€                

Mauritskw artier - Woningbouw  fase 1, 2 en 3 13.561.246€  13.102.653€  13.102.653€  -€                

Mauritskw artier - Sanering Kleine Zandput 4.179.091-€    4.037.769-€    4.037.769-€    -€                

Leges A4 2.750.625€    2.657.608€    2.657.608€    -€                

Verplaatsingen Mauritskw artier 2.132.689-€    2.060.569-€    2.060.569-€    -€                

Verplaatsing w oonw agencentrum 2.485.359-€    2.401.313-€    2.401.313-€    -€                

Civieltechnische begeleiding Rijk 253.803-€       245.220-€       245.220-€       -€                

Grondberging Munnikkenpolder (boekw aarden) 3.385.054€    3.270.583€    3.052.461€    218.123€         

Molencarrousel 955.046-€       922.749-€       922.749-€       -€                

Riolering Bospoort 4.683€           4.525€           4.525€           -€                

Zw embadlocatie (afgesloten per 31-12-2013) 606.827-€       586.307-€       586.307-€       -€                

Monuta 766.240€       740.328€       740.328€       -€                

Totaal 12.724.495€  12.294.198€  12.076.075€  218.123€         

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (voordelig)

W4 - Afgesloten projecten / overige projecten in reserve

 

Tabel 9: Grondexploitaties afgesloten projecten en overige Reserve W4, 2014-2015 
 

Het totaal van de afgesloten projecten en overige projecten van € 12,7 mio (voordelig) is echter niet de 

stand van de bestemmingsreserve W4. Ten laste van de bestemmingsreserve W4 komen bijvoorbeeld ook 

de kapitaallasten van de geactiveerde afdracht W4 en zijn voorzieningen (van in totaal 8,8 mio, zie tabel 

10) getroffen. 

De bestemmingsreserve komt op hiermee op een stand van € 11.502.678,- per 31-12-2014. 

Zie voor een overzicht van de bestemmingsreserve W4 bijlage 2b. 
 

GIG - 2015 GIG - 2015 GIG - 2014 Verschil

NCW  01-01-15 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14

2.016.546-€    1.948.354-€    1.948.354-€    -€                

Plantage 4.563.688-€    4.409.361-€    4.853.160-€    443.799€         

Bospoort - Zuid 2.228.146-€    2.152.798-€    2.152.798-€    -€                

8.808.381-€    8.510.513-€    8.954.312-€    443.799€         

(nadelig) (nadelig) (nadelig) (voordelig)(voordelig)

Getroffen voorzieningen W4

Vierzicht - Kavel 1+5 + reststrook

Totaal

 
Tabel 10: Voorzieningen W4 
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Afdracht W4 

 De gemeente heeft aan het Rijk de afgesproken bijdrage van € 8,8 miljoen voor de tunnelbak van de 

A4 voldaan in november 2012.  

 De afdracht kon op dat moment niet uit de bestemmingsreserve W4 worden betaald. De bijdrage is 

daarom geactiveerd. Deze bijdrage staat op de balans onder investeringen met maatschappelijk nut in 

eigendom van derden. Deze investering wordt vervolgens in 40 jaar afgeschreven. De kapitaalslasten 

worden jaarlijks geboekt ten laste van de bestemmingsreserve W4. Zodra de bestemmingsreserve W4 

dit toestaat wordt deze investering versneld afgeschreven. Dit is naar verwachting in 2016. 

Algemene kosten Ontwikkelingslocaties W4 

Er zijn nog twee algemene W4-projecten die verdeeld worden over de W4-Ontwikkelings-locaties, de 

zogenaamde algemene kosten van W4 (zie paragraaf 2.1). Dit zijn de projecten: 

- Uren W4 algemeen 

- Bovenwijkse voorzieningen (water en groen) 

Bij de GIG 2014 werd ook het project Bestemmingsplan en onderzoeken verdeeld. De boekwaarde hier-

van over 2014 is ook nog verdeeld naar de W4-Ontwikkelingslocaties. De resterende prognoses bij dit 

onderdeel hadden echter geen betrekking meer op alle W4-Ontwikkelingslocaties. De prognoses konden 

duidelijk worden onderscheiden in werkzaamheden voor een uitwerkingsplan voor de paviljoens (Bos-

poort Zuid) en uitwerkingsplannen voor Plantage en kavel M (Mauritskwartier). Deze werkzaamheden 

zijn verdeeld naar die projecten en worden daar in het vervolg meegenomen en toegelicht. 
 

Uren W4 Algemeen 

 De bezetting voor W4 wordt regelmatig geëvalueerd, op basis van de actuele c.q. opportune planont-

wikkeling en jaarlijks (bij de GIG) opnieuw geraamd. Sinds april 2014 is de bezetting volledig intern 

ingevuld. De plankosten voor planeconomie en afstemming met ontwikkelaar komen ten laste van dit 

project. 
 

Bovenwijkse voorzieningen (water en groen) 

 In 2014 is een natuuronderzoek uitgevoerd in het kader van verlening van de flora en fauna onthef-

fing. 

 In 2015 worden de nog resterende waterkundige werken t.b.v. waterhuiskundige plannen W4 gereali-

seerd en wordt de groen- en watercompensatie nader uitgewerkt. 
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R] Extra benodigde (interne) uren projectmanagement en ondersteuning

[M] Jaarlijks herijking projectbezetting; inschatting t/m 2016/2017 reeds in GIG opgenomen

[O] Binnenkomst van laatste deel afkoop garantiebedrag ontwikkelaar (is gekoppeld aan 

grondverkoop Vierzicht kavel 5 en uit de GIG gehaald n.a.v. het scenario 'afboeken Vierzicht 

kavel 5').

[O] Een betaling van bijdragen door derden in het kader van de opheffing van de molenbiotoop 

rondom de voormalige locatie van de Munnikkenmolen. (De betaling vindt plaats als de 

contractant zijn gebouw gaat uitbreiden, dit wordt niet op korte termijn verwacht)  
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4 Integrale Grondexploitatie Centrumplan 

4.1. Resultaat 
Het totaalresultaat van de Integrale Grondexploitatie voor het Centrumplan bedraagt op netto contante 

waarde (ncw) per 01/01/2015 € 0,742 mio voordelig (zie tabel 11). Uitgangspunt voor de Integrale 

Grondexploitatie Centrumplan is een minimaal budgetneutrale ontwikkeling. Het Centrumplan voldoet 

hier op dit moment ruim aan. 
 

GIG - 2015 GIG - 2015 GIG - 2014 Verschil

NCW  01-01-15 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14

Centrumplein 1.069.445€    1.033.281€    1.130.236€    96.955-€           

Hoek Merelstraat 270.798-€       261.641-€       358.595-€       96.955€           

Meas 56.420-€         54.512-€         66.897-€         12.385€           

Totaal 742.228€       717.128€       704.743€       12.385€           

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (voordelig)

CENTRUMPLAN

Tabel 11: Resultaat Integrale Grondexploitatie Centrumplan 2014-2015 
 

De resultaten van de grondexploitaties zullen ten bate of ten laste worden gebracht van de algemene re-

serve bouw – en grondexploitaties. Afgesloten projecten van het Centrumplan die reeds ten laste van de 

algemene reserve bouw – en grondexploitaties zijn gebracht zijn het project Parkpromenade – Torens 

Vesteda (bij de GIG 2009), het project Buitenruimte Santhorst/SCC (bij de GIG 2011), het project Oran-

gerie (bij de GIG 2012) en het project De Ommedijk (bij de GIG 2013).  
 

Het resultaat van de Integrale Grondexploitatie voor het Centrumplan is beperkt gewijzigd ten opzichte 

van de GIG 2014 met +/+ € 12.385,- (voordelig, netto contante waarde 01/01/2014). 

Dit komt door de afronding van het project ‘Meas’. 

Daarnaast heeft een verschuiving van werkzaamheden van het project ‘Hoek Merelstraat’ naar het project 

‘Centrumplein’ plaatsgevonden waarna het project ‘Hoek Merelstraat’ kan worden afgesloten. Deze  

mutatie heeft echter geen invloed op het totale resultaat van het Centrumplan. 

Voor de projecten ‘Hoek Merelstraat’ en ‘Meas’ was reeds op basis van het Besluit Begroting en Ver-

antwoording (BBV) een voorziening getroffen. Aangezien de projecten minder nadelig zijn geworden, is 

er sprake van een gedeeltelijke vrijval van de voorziening. De stand van de algemene reserve bouw – en 

grondexploitaties komt hiermee op € 1.521.444,- (per 31-12-2014) (zie bijlage 2b). 
 

De gedetailleerde grondexploitaties per project zijn opgenomen in de vertrouwelijke bijlage 3. Hieronder 

volgt per project een toelichting op hoofdlijnen van de huidige stand van zaken en de financiële project-

mutaties en de risico’s en aandachtspunten. 
 

4.2. Projecten 

Centrumplein 

Dit project betreft de uitbreiding van het Winkelhof, waarvoor het (oude) gemeentehuis is gesloopt.  
 

Voortgang project 

 De ontwikkelaar wil in het kader van optimalisatie, zijn plan op diverse punten aanpassen. De ge-

meente wil medewerking verlenen aan de uitbreidings- en verbouwplannen van Winkelhof. Reke-

ning houdend met de plannen zal de directe omgeving opnieuw worden ingericht. Doel is om het 
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verblijven in het winkelcentrum en de omgeving aantrekkelijker te maken en dit uiterlijk 2017 te re-

aliseren. Vooruitlopend daarop wordt in ieder geval tijdelijk de omgeving verfraaid. 

 Een aangepast plan van de ontwikkelaar is afgestemd met de uitvoering van het Integraal Verkeer en 

VervoersPlan (IVVP), in het bijzonder het kruispunt Engelendaal/Statendaalder. Momenteel vinden 

er gesprekken plaats over de bijdrage van de ontwikkelaar.  

 Het laatste deel van het project Hoek Merelstraat (deel kruising Engelendaal en parkpromenade) was 

afhankelijk van uitvoering van het IVVP en de plannen voor het kruispunt naar aanleiding van de 

uitbreiding Winkelhof. Aangezien het project Hoek Merelstraat verder is afgerond wordt dit laatste 

deel meegenomen bij het project Centrumplein. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Centrumplein per 01/01/15 is het resultaat aan-

gepast (nadelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2014 zijn als volgt: 
 

-/-  €         96.955- Laatste deel herinrichting w erkzaamheden kruising Engelendaal en parkpromenade

-/-  €         96.955- Totaal mutaties

nadelig
 

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R] Bij gewijzigde of onvoorziene omstandigheden (zoals niet onherroepelijk worden van de 

benodigde omgevingsvergunningen binnen een periode van 2 jaar gerekend vanaf indiening 

van volledige en ontvankelijke aanvragen voor de benodigde omgevingsvergunningen) wordt 

door gemeente en ontwikkelaar (naar redelijkheid en billijkheid) onderhandeld over aanpas-

sing van de overeenkomst (incl. verkoopsom). 

[M] Overleg met ontwikkelaar (planning) en omwonenden. 

[R] Ontwikkelaar wijzigt zijn plannen voor de uitbreiding van het winkelcentrum i.v.m. economi-

sche ontwikkeling. Dit zou kunnen leiden tot bezwaren belanghebbenden. 

[M] Goed overleg wederom met alle belanghebbenden. 

[M] Goede toetsing en de procedures volgen om eventuele afwijkende punten met bestemmings-

plan te onderbouwen. 

[M] Kosten zoveel mogelijk verhalen op veroorzaker. 
 

Hoek Merelstraat 

Dit project betreft de herinrichting van het bestaande openbaar gebied ter plaatse van de hoek Merelstraat 

(ontsluiting en definitieve inrichting parkeerplaatsen).  
 

Voortgang project 

 Op 13 juni 2013 is gestart met de uitvoering van het groot onderhoud en herinrichting van de Merel-

straat en Koekoekstraat. Een jaar later is het project in 13 juni 2014 opgeleverd, waarna de feestelij-

ke opening op 9 juli 2014 heeft plaatsgevonden. 

 Een deel van de uitvoering van dit project dient te worden gecombineerd met het kruispunt Engelen-

daal/Statendaalder en zal afgestemd worden met de planning van de ontwikkelaar van de uitbreiding 

Winkelhof (project Centrumplein) en met de uitvoering van het Integraal Verkeer en VervoersPlan 

(IVVP). Dit deel van het project Hoek Merelstraat (deel kruising Engelendaal en parkpromenade) 

zal nu het overige deel is afgerond meegenomen worden bij het project Centrumplein.  

 Het project kan worden afgesloten per 31-12-2014 (zie de evaluatie in bijlage 7).  
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Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Hoek Merelstraat per 01/01/15 is het resultaat 

aangepast (voordelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2014 zijn als volgt: 
 

+/+  €         96.955 Laatste deel herinrichting w erkzaamheden kruising Engelendaal en parkpromenade 

w orden uitgevoerd bij het project Centrumplein.

+/+  €         96.955 Totaal mutaties

voordelig
 

 Voor Hoek Merelstraat was een voorziening getroffen. Aangezien het resultaat minder nadelig is ge-

worden, is er een gedeeltelijke vrijval van de voorziening. 
 

Meas 

In de raadsvergadering van 24 september 2007 heeft de raad besloten om in te stemmen met aangepaste 

randvoorwaarden voor de Meas-locatie. Het uiteindelijke plan omvat 60 appartementen, waarvan 18 in 

de sociale sector.  
 

Voortgang project 

 Het gebouw is door de ontwikkelaar in het 2e kwartaal van 2014 opgeleverd. Er speelden nog enkele 

discussiepunten tussen gemeente en ontwikkelaar die uiteindelijk in het 1e kwartaal 2015 zijn afge-

rond. 

 Het project kan worden afgesloten per 31-12-2014 (zie de evaluatie in bijlage 8).  
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Meas per 01/01/15 is het resultaat aangepast 

(voordelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2014 zijn als volgt: 
 

+/+  €         12.385 Vrijval post onvoorzien.

+/+  €         12.385 Totaal mutaties

voordelig
 

 Voor Meas was een voorziening getroffen. Aangezien het resultaat minder nadelig is geworden, is er 

een gedeeltelijke vrijval van de voorziening. 
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5 Integrale Grondexploitatie Overige ruimtelijke projecten 

 

Het project ‘Amaliaplein’valt in de categorie ‘Overige ruimtelijke projecten’. In tabel 13 is het resultaat 

van het Amaliaplein nog op ‘PM’ gezet. Na het aangaan van de Koop- en Realisatieovereenkomst wordt 

het resultaat op netto contante waarde openbaar. 
 

GIG - 2015 GIG - 2015 GIG - 2014 Verschil

NCW  01-01-15 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14

Amaliaplein PM* PM* PM* -€                

Totaal -€              -€              -€              -€                

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (neutraal)

OVERIGE RUIMTELIJKE PROJECTEN

Tabel 13: Resultaat Integrale Grondexploitatie Overige ruimtelijke projecten 2013-2014 

*   Het project staat op ‘PM’ omdat het resultaat vertrouwelijk is vastgesteld door de raad in oktober 2013. Na het aangaan van de Koop- en    

     Realisatieovereenkomst wordt het resultaat op netto contante waarde openbaar.  

 

Het resultaat van de grondexploitatie zal ten bate worden gebracht van de algemene reserve bouw – en 

grondexploitaties. 

De gedetailleerde grondexploitatie is opgenomen in de vertrouwelijke bijlage 3. Hieronder volgt een 

toelichting op hoofdlijnen van de huidige stand van zaken, de financiële projectmutaties en de risico’s en 

aandachtspunten. 
 

Amaliaplein 

Dit project betreft het braakliggend stuk grond op de hoek van de Ericalaan met de Willem-

Alexanderlaan naast zwembad De Does dat in eigendom is van de gemeente. Op de locatie worden een 

supermarkt en sociale woningen gerealiseerd. 
 

Voortgang project 

 De gemeente en ontwikkelaar zijn akkoord over de inhoud van de Koop- en Realisatieovereenkomst 

(KRO) en deze ligt nog ter ondertekening bij ontwikkelaar.  

 Met de provincie en omliggende gemeenten is overleg over de regionale afstemming van de super-

markt ontwikkeling. Deze afstemming is vereist om binnen de plannen van de provincie te passen. 

Herbestemmen Oranjegalerij is een vereiste en komt ten laste van de grondexploitatie. Een planschade 

risicoanalyse moet nog worden uitgevoerd waardoor de kosten hiervan momenteel nog niet zijn in te 

schatten. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Amaliaplein per 01/01/15 is het resultaat niet 

aangepast (neutraal). De mutaties ten opzichte van de GIG 2014 zijn als volgt: 
-/-  vertrouw elijk Rentenadeel verschuiving fasering opbrengsten (juli14->sept15) staat tegenover 

verw achte ontvangst indexering periode juli13-feb 14 en rentevoordeel verschuiving 

fasering kosten

+/+  vertrouw elijk Post onvoorzien verlaagd zodat rentenadeel w ordt gedekt.

  PM Herbestemmen Oranjegalerij. Een planschade risicoanalyse moet nog w orden 

uitgevoerd w aardoor de kosten hiervan momenteel nog niet zijn in te schatten.

 €                   - Totaal mutaties

neutraal  
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 Het voordelige resultaat van de de grondexploitatie Amaliaplein is vertrouwelijk vastgesteld door de 

raad op 14 oktober 2013. Na het aangaan van de Koop- en Realisatieovereenkomst wordt het resultaat 

op netto contante waarde openbaar.  

 De fasering van de verwachte opbrengsten in de grondexploitatie gaat uit van 3
e
 kwartaal 2015. 

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[R] De provincie bekijkt de ontwikkeling (m.n. aantal vierkante meters supermarkt) in het licht van 

(aanstaand) nieuw provinciaal beleid. 

[M] In de KRO worden risico's in verband met bevindingen provincie afgedekt.

[R] Mogelijke heffing vennootschapsbelasting per 1/1/2016  
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6 Budgetbewaking Overige investeringsprojecten 
 

De ‘Overige investeringsprojecten’ betreffen investeringsprojecten (niet zijnde vervangings- cq renova-

tie-investeringen) die een investering vergen van meer dan ca. € 0,5 miljoen. Het betreft vaak de ontwik-

keling van maatschappelijk vastgoed. Ten behoeve van een eenduidige bewaking en beheersing van deze 

investeringsbudgetten en hier periodiek over te kunnen rapporteren is een budgetbewakingssysteem op-

gezet dat vergelijkbaar is met die van de grondexploitaties. 
 

Aan deze categorie wordt mogelijk de ontwikkeling van het Informatiecentrum (A4) toegevoegd. Mo-

menteel wordt de ontwikkeling van deze locatie onderzocht. Een raadsvoorstel zal separaat aan de raad 

worden voorgelegd. 
 

In tabel 14 zijn de kredieten te zien die verstrekt zijn. In deze tabel zijn ook de uitgaven te zien t/m 2014, 

de prognoses en het resterende budget. 

boekwaarde Prognose restant

krediet t/m uitgaven budget

31-12-2014

Brede school West (deels afsluiten per 31-12-2014) 15.685.463-€  11.447.311-€  3.301.926-€    936.226€         

Integraal Verkeer en VervoersPlan (IVVP) 4.493.700-€    930.188-€       3.563.512-€    -€                

Herstructurering Lage Zijde 1.100.000-€    59.729-€         1.040.271-€    -€                

Polder Achthoven* 2.150.000-€    719.928-€       1.430.072-€    -€                

Totaal 23.429.163-€  13.157.155-€  9.335.781-€    936.226€         

(voordelig)

OVERIGE INVESTERINGSPROJECTEN

 
Tabel 14: kredieten overige investeringsprojecten 
* Het krediet bij de Polder Achthoven betreft het nog vast te stellen uitvoeringskrediet. Dit is inclusief het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingskre-

diet van € 744.000. 

 

 

De verstrekte kredieten worden niet per jaar geïndexeerd (zoals wel het geval is bij de actualisatie van 

grondexploitaties). Indien investeringen later plaatsvinden dan gepland ontstaat hierdoor mogelijk een 

budgettair probleem door de kostenstijging als gevolg van de inflatie ondanks het feit dat het totaaleffect 

voor de gemeente wellicht gunstig is door het rente-effect. Door het later realiseren van investeringen 

ontstaat mogelijk een rentevoordeel voor het project. 
 

Bij de overige investeringsprojecten is een mutatie van +/+ € 0,936 mio nominaal (voordelig) voorzien 

ten opzichte van het verstrekte krediet. Dit komt door de gedeeltelijke afronding van het project ‘Brede 

School West’. 

Voor projecten waarvoor een krediet wordt aangevraagd waarvan de kapitaallasten in de toekomst ten 

laste van de exploitatie komen geldt bij een voordeel op het totale project dat de kapitaallasten in de toe-

komst lager worden dan geraamd was. Er is aan de voorkant rekening gehouden met bepaalde uitgaven 

binnen het krediet waar dus ook navenante kapitaallasten tegenover staan. Als er minder wordt uitgege-

ven dan geraamd, worden de kapitaallasten dus ook automatisch lager dan geraamd. 

Bij het project ‘Brede School West’ betekent het voordeel (van € 0,936 mio) inderdaad een afname van 

de kapitaallasten.  
 

In dit hoofdstuk is een korte toelichting per project opgenomen. 
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6.1. Brede School West 
Dit project betreft de bouw van de Brede School West op de hoek Leeuwerikstraat/Vronkenlaan.  
 

Voortgang project 

 De oplevering van het gebouw heeft op 30 september 2014 plaatsgevonden. 

 De huurperiode van de tijdelijk huisvesting in het Regionaal Opleidingscentrum Leiden aan de Leidse 

Dreef is in november 2014 afgelopen. 

 De feestelijke opening heeft op 22 januari 2015 plaatsgevonden. 

 De laatste restpunten (bijvoorbeeld gras in de buitenruimte) worden nog in 2015 opgelost. Ook de 

onderhoudstermijn eindigt in 2015. Hierna kan het project worden afgesloten. 

 

Financiële mutaties 

Het project is nagenoeg afgerond. De laatste opleverpunten worden opgelost en de eindafrekening wordt 

opgesteld. Naar verwachting hoeft een aanzienlijk deel van het beschikbare krediet niet te worden aange-

sproken. Na de eindafrekening van het project zal echter nog een btw-berekening plaatsvinden. Dit kan 

leiden tot een verrekening van het krediet, daarom wordt vooralsnog uitgegaan van een vrijval van het 

krediet van 0,936 mio. Naar verwachting is meer bekend over de eindstand van het project bij de Voort-

gangsrapportage GIG 2015. Dan kan ook aangegeven worden wat het uiteindelijke voordeel is van het 

project voor de kapitaallasten. 

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[A] Eindafrekening moet nog plaatsvinden (onderhoudstermijn, totaal meerwerk en btw-berekening 

zijn nog niet bekend) en kan leiden tot een aangepaste mutatie.  
 

6.2. Integraal Verkeer en VervoersPlan (IVVP) 
Het Uitvoeringsplan Integraal Verkeer en VervoersPlan (IVVP) is in 2012 vastgesteld. In het IVVP staan 

de beleidsdoelstellingen voor Verkeer en Vervoer tot 2020. Er is een uitvoeringskrediet vrijgegeven met 

alleen de kernmaatregelen; de maatregelen die een directe relatie met lopende projecten hebben en zoge-

noemde quickwins. 

 

Voortgang project 

Engelendaal 

 Het Definitief Ontwerp is in 2014 afgerond. Op maandag 23 maart 2015 start de herinrichting van de 

kruispunten van Engelendaal. De werkzaamheden duren ongeveer vijf maanden. 

 Naar verwachting wordt eind 2016 een start gemaakt met de uitvoering van de Voorhoflaan. 

Zijlkwartier 

 De uitvoering van dit deelproject is in het 1
e
 kwartaal 2015 afgerond. De Vronkenlaan en Van Poel-

geestlaan zijn opgeleverd voor openstelling van de BSW. 

Schoolzones/Quickwins 

 De eerste ontwerpen zijn in samenspraak met burgers en de scholen gemaakt en gerealiseerd. In het 2
e
 

kwartaal van 2015 worden de ontwerpen van de resterende scholen gemaakt. 

 In 2016 zal de Ericalaan nog uitgevoerd worden. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling bij het project 

‘Amaliaplein’. In het 2
e
 kwartaal 2015 is een kleine aanpassing uitgevoerd om de fietsveiligheid te 

verbeteren. 
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Financiële mutaties 

De mutaties binnen dit project hebben vooralsnog geen invloed op het krediet. 

Engelendaal 

De aanbesteding van het IVVP Engelendaal heeft tot een nadelige mutatie geleid (ca. € 100.000,-). De 

gunningsprijs lag boven de geraamde kosten. Dit nadeel is binnen het project, en zonder verslechtering 

van het resultaat, opgevangen.  

Zijlkwartier 

In de raad van 10 september 2012 is met het uitvoeringsplan IVVP 2012 ingestemd. Het benodigde kre-

diet strekt zich uit over meerdere jaren en is verwerkt in de gemeentelijke begroting. Voor het IVVP-

deelproject Zijlkwartier (pakket BSW) is in dit raadsbesluit een bedrag van € 384.000,- beschikbaar ge-

steld. In het bijbehorende raadsvoorstel wordt verwezen naar de kadernota 2013 dat alle verwachte kos-

ten uit het raadsbesluit zou bevatten. In de kadernota 2013 was echter rekening gehouden met een bedrag 

van € 424.000,- voor het deelproject. Ook is vanaf de begroting 2013 het bedrag van € 424.000,- opge-

nomen in de begroting. De laatste werkzaamheden van dit deelproject vinden in 2015 plaats. Het meer-

werk in het project past binnen het budget van € 424.000,-. 

Schoolzones/Quickwins 

Bij dit deelproject is een voordelige mutatie (ca 50k) te verwachten; een subsidie door Holland Rijnland 

is verstrekt voor diverse verkeersmaatregelen. Voorstel is om deze ten gunste van dit deelproject te laten 

komen. Hiermee kan de investering Hoogmadeseweg/Ericalaan/Acacialaan deels gedekt worden. 

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[A] Plannen van ontwikkelaar Centrumplein dienen afgestemd te worden met ontwerp IVVP 

Engelendaal

[R] Vertraging en extra kosten als ter plaatse teerhoudend asfalt, kabels en leidingen of 

archeologische vondsten tegengekomen wordt.

[M] Gedegen voorbereiding en onderzoek, waardoor het risico minimaal is.

[R] Vertraging en extra kosten door fasering en bereikbaarheid.

[M] Gedegen voorbereiding, goede (transparante) onderbouwing vergunningverlening

[M] Goed overleg betrokken partijen (bijvoorbeeld groenverenigingen)

 

6.3. Herstructurering Lage Zijde 
Dit project betreft de verplaatsing van het afvalbewerkingsbedrijf Vliko, gelegen in de Oude Rijnzone, en 

de herstructurering van het Vliko-perceel op het bedrijventerrein Lage Zijde. 
 

Voortgang project 

 Voor het project herstructurering Lage Zijde is een beschikking binnen van de Oude Rijnzone met het 

besluit om € 8.6 mio beschikbaar te stellen voor de herstructurering van de Lage Zijde, inclusief de 

verplaatsing van Vliko en de herinrichting van de achterblijvende locatie.  

 Verder is voor de zomer 2014 een aanvullend bodemonderzoek gedaan op de locatie van Vliko. Daar-

uit komt naar voren dat er geen saneringsverplichting is. De grond is licht vervuild maar binnen de 

toegestane marges. Dusdanig dat ook de toekomstige functie openbaar groen op deze locatie gereali-

seerd kan worden. Een onderzoek naar de waterdoorlaatbaarheid is ook gedaan, om te bepalen of en 

hoe de waterhuishouding op de locatie geregeld kan worden zonder dat alle fundering uit de grond 

gehaald moet worden. Ook dat is realiseerbaar op de locatie. 

 In de tweede helft van 2014 is een economische effectrapportage opgesteld voor het huidige en toe-

komstige economisch functioneren van de Lage Zijde als bedrijventerrein. Dat alles moet in 2015 lei-
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den tot een voorstel aan de raad om de herstructurering op de achterblijflocatie van Vliko te laten 

plaatsvinden. Al dan niet met inbegrip van de overige oppervlakte van de Lage Zijde. Hierna kan 

worden bepaald of het beschikbare krediet toereikend is. 
 

Financiële mutaties 

 Voor het project herstructurering Lage Zijde is een beschikking binnen van de Oude Rijnzone met 

daarin het besluit om € 8.6 mio beschikbaar te stellen voor de herstructurering van de Lage Zijde, in-

clusief de verplaatsing van Vliko en de herinrichting van de achterblijvende locatie.  
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[R] 

 

[M] 

Bij de Vliko is een bodemonderzoek uitgevoerd daaruit blijkt dat op dit moment geen vervui-

ling in de bodem is aangetroffen. De bodemkwaliteit blijft echter een punt van aandacht.  

Daarom wordt na vertrek van Vliko een definitief afrondend bodemonderzoek uitgevoerd.  

Op basis daarvan kan een aantal scenario’s voor een inrichtingsplan voor de achterlaatlocatie 

worden opgesteld voor de groene herinrichting.  

 

6.4. Polder Achthoven 
Voor de polder Achthoven is een inrichtingsplan vastgesteld om de polder open en groen te houden en 

toegankelijker te maken voor extensieve recreatie. Hiermee wordt verdere bebouwing van het groene 

gebied voorkomen en worden meer recreatieve mogelijkheden gecreëerd voor de inwoners van Leider-

dorp en omstreken. Het aanleggen van een fietspad parallel aan de Ruigekade Noord-Zuid is onderdeel 

van het inrichtingsplan. 

 

 Op 14 juli 2014 heeft de raad een voorbereidingskrediet vastgesteld. Hiermee is grond langs de 

Ruigekade aangekocht en is een definitief ontwerp opgesteld voor de aanleg van een wandelpad op de 

Ruigekade en een fietspad evenwijdig daaraan. Op de naastgelegen percelen wordt natte natuur gerea-

liseerd (met informatiepanelen en rustplekken) en nieuw water in het kader van de wateropgave van 

HHR. 

 De raad wordt separaat gevraagd om een uitvoeringskrediet op basis van het definitief ontwerp vast te 

stellen. In het verzoek om uitvoeringskrediet zal geen extra bijdrage van de gemeente worden ge-

vraagd. Alle overige gelden worden namelijk gedekt uit bijdragen van derden. 

 Medio 2015 zal dan de bestekfase zijn afgrond en kan er na een aanbesteding in het 4
e
 kwartaal wor-

den gestart met de realisatie die eind 1
e 
kwartaal 2016 zal zijn afgerond. 

 

Financiële mutaties 

Om het definitief ontwerp tot uitvoering te brengen is een uitvoeringskrediet noodzakelijk. De aanvraag 

voor een uitvoeringskrediet ligt separaat ter vaststelling bij de raad. 

Het aan te vragen uitvoeringskrediet bedraagt: € 2.150.000,- (dit is inclusief het reeds beschikbaar gestel-

de voorbereidingskrediet van € 744.000,-).  
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BIJLAGEN 

De vertrouwelijke bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer. Aan de gemeentelijke planeconoom kan 

gevraagd worden om een toelichting hierop. 

 


