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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 2015 is de raad over de financiële voortgang geïnformeerd via de Voortgangsrapportage 

GIG 2015. 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 2016 afgezet tegen de GIG-versie van 2015 (vastgesteld 15 

juni 2015). Voor de vergelijkbaarheid zijn de bedragen tevens uitgedrukt als netto contante waarde 

(NCW) per 01-01-2015. 
 

GIG - 2016 GIG - 2016 GIG - 2015 Verschil

NCW  01-01-16 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15

785.279€       758.724€       949.073-€       1.707.797€      

8.846.603-€    8.547.442-€    9.427.512-€    880.070€         

W4 - Afgesloten projecten / overige projecten in reserve 9.753.258€    9.423.438€    9.494.674€    71.236-€           

1.691.934€    1.634.719€    881.911-€       2.516.631€      

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

1.106.876€    1.069.445€    1.069.445€    -€                

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

3.174.307€    3.066.963€    3.363.969€    297.005-€         

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

TOTAALOVERZICHT

W4 - Ontw ikkelingslocaties

W4 - Investeringsprojecten

Totaal

Centrumplan

Overige ruimtelijke projecten

W4

Tabel 1: Netto contant resultaat Integrale Grondexploitaties 2015-2016 
  

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 2016 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 2015 is er voor W4 een mutatie van € 2,52  mio (voordelig). Dit leidt tot een 

totaal resultaat voor W4  van € 1,69 mio (voordelig op netto contante waarde 01/01/2016). 
 

De toename van het resultaat van de W4 - Ontwikkelingslocaties met circa +/+ € 1,7 mio (voordelig) is 

het gevolg van: 

 Ontwikkeling van ongeveer de helft van kavel 1 Vierzicht (+/+ € 0,68 mio voordelig). 
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 Bij het project ‘Plantage’ zijn de aanbestedingen voor bouw- en woonrijpmaken verwerkt in de 

grondexploitatie waardoor diverse kostenramingen aangepast konden worden (+/+ € 1,02 mio voorde-

lig). 
 

De toename van het resultaat van de W4 - Investeringsprojecten met circa +/+ € 0,88 mio (voordelig) 

wordt veroorzaakt door: 

 Bij het project ‘Fietspaden en –bruggen W4’ valt een bedrag van € 0,16 mio vrij omdat het fietspad in 

de groenzone tussen Oranjewijk en de Rijksweg A4 is aangelegd door Rijkswaterstaat. Hier staat te-

genover dat eenzelfde bedrag vanuit de bestemmingsreserve W4 is overgeheveld naar de bestem-

mingsreserve egalisatie exploitatielasten voor het onderhoud groen/verlichting/fietspad (conform 

raadsbesluit bij de GIG2015). 

 Naderende afronding van het project ‘Weteringpark’ waardoor kostenramingen kunnen worden ver-

laagd (+/+ € 0,30 mio voordelig). 

 Verschuiving boekwaarde van project ‘Grondberging Munnikkenpolder’ (+/+ € 0,07 mio, voordelig). 

De boekwaarde van het project dient jaarlijks ten laste te worden gebracht aan de bestemmingsreserve 

W4. Tegenover deze voordelige mutatie voor het project staat dus de mutatie van -/- € 0,07 mio (nade-

lig) bij de W4 afgesloten projecten / overige projecten in reserve. 

 Naderende afronding van het project ‘Verbreding viaduct Ericalaan’, de geluidswallen worden niet 

openbaar gebied waardoor de inrichtingskosten kunnen worden verlaagd (+/+ € 0,35 mio voordelig).  
 

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

-/- € 0,07 mio (voordelig) is het gevolg van: 

 Verschuiving boekwaarde van project ‘Grondberging Munnikkenpolder’ (-/- € 0,07 mio, nadelig). De 

boekwaarde van het project dient jaarlijks ten laste te worden gebracht aan de bestemmingsreserve 

W4. Tegenover deze nadelige mutatie voor de reserve staat dus een mutatie van +/+ € 0,07 mio (voor-

delig) bij het W4 - investeringsproject ‘Grondberging Munnikkenpolder (prognose)’. 
 

Volgens tabel 1 is er een voordeel op het resultaat voor W4 van  € 2,52 mio ten opzichte van de 

GIG2015. Deze mutatie van +/+ € 2,52 mio is echter niet de mutatie voor de bestemmingsreserve W4. Bij 

het project ‘Fietspaden en –bruggen W4’ is het krediet verlaagd met € 0,16 mio, maar dit bedrag is ten 

laste gebracht van de bestemmingsreserve W4. 
 

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 € 7,35 mio (zie  

tabel 2). De bestemmingsreserve W4 komt hiermee op een stand van € 12.994.260,- per 31-12-2015. 
  

GIG - 2016 GIG - 2016 GIG - 2015 Verschil

NCW  01-01-16 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15

1.379.595-€    1.332.942-€    2.016.546-€    683.604€         

Plantage 3.663.378-€    3.539.495-€    4.563.688-€    1.024.193€      

Bospoort - Zuid 2.306.132-€    2.228.146-€    2.228.146-€    -€                

7.349.104-€    7.100.584-€    8.808.381-€    1.707.797€      

(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 niet gewijzigd ten opzichte van 

de GIG 2015. Van het Centrumplan is alleen nog de grondexploitatie Centrumplein lopend. 
 

1.4. Overige ruimtelijke projecten 
Het resultaat van de Integrale Grondexploitatie voor de Overige ruimtelijke projecten is gewijzigd met 

€ 0,30 mio tot een resultaat van € 3,17 mio. Dit betreft het project ‘Amaliaplein’.  

De wijziging van het resultaat komt doordat het project vertraagd is (rentenadeel) en doordat een inschat-

ting is gemaakt voor een investering (planschade) in verband met het herbestemmen van een deel van de 

Oranjegalerij. 

 

1.5. Overige investeringsprojecten 
 

boekwaarde Prognose restant

krediet t/m uitgaven budget

31-12-2015

Brede school West (restant krediet) 12.785.873-€  9.112.566-€    1.464.314-€    2.208.993€      

Integraal Verkeer en VervoersPlan (IVVP) 4.082.831-€    3.560.355-€    522.476-€       -€                

Herstructurering Lage Zijde 1.100.000-€    92.709-€         1.007.291-€    -€                

Polder Achthoven 2.150.000-€    757.123-€       1.392.877-€    -€                

Totaal 20.118.704-€  13.522.753-€  4.386.958-€    2.208.993€      

(voordelig)

OVERIGE INVESTERINGSPROJECTEN

Tabel 3: kredieten Overige investeringsprojecten 

 

Bij de overige investeringsprojecten is een mutatie van +/+ € 2,2 mio nominaal (voordelig) voorzien ten 

opzichte van het verstrekte krediet (zie tabel 3). Dit komt door naderende afronding van het project ‘Bre-

de 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 krediet wordt afgesloten. 
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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 01/01/2016 van de grondexploitaties en daarmee de 

Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG 2016) opgenomen. 

Eind 2016 wordt de raad geïnformeerd over de voortgang ten opzichte van deze rapportage. 

Op 15 juni 2015 heeft de raad de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG 2015 d.d. 19 mei 2015) 

en daarmee de herziening per 01/01/2015 van de grondexploitaties vastgesteld. Middels een brief van het 

college van 5 november 2015
1
 is de raad geïnformeerd over de Voortgangsrapportage GIG 2015 (d.d. 26-

10-2015). 
 

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 1a 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
2
. Naast het saldo is ook per project de 

boekwaarde
3
 per 31/12/2015 weergegeven. 

In de paragraaf grondbeleid van de jaarrekening wordt voor de overzichten per complex voor de W4 en 

exploitatie per complex grondbedrijf verwezen naar de GIG 2016. Deze vertrouwelijke tabellen zijn op-

genomen in de vertrouwelijke bijlage 1b. 

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

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

grondexploitaties opgenomen. Op basis van de huidige inzichten kunnen in 2018 de laatste GIG (W4) 

projecten worden afgesloten. 

 

                                                      
1 Deze brief is op 9 november 2015 verzonden met kenmerk Z/15/021061/40638 
2 Bij de netto contante waarde is zowel de rente als indexering meegenomen. 
3 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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Algemene projecten W4 

De kosten van een aantal algemene projecten van W4 zijn bij de GIG 2013 verdeeld over de W4 Ontwik-

kelingslocaties. Algemene projecten bevatten werkzaamheden die voor meerdere projecten uitgevoerd 

worden. De verdeling van de kosten betrof zowel de reeds gemaakte kosten (t/m 2012) als de nog te ver-

wachte kosten (vanaf 2013). Hierna zijn deze projecten afgesloten. Een aantal van deze werkzaamheden 

lopen nog wel gewoon door. Het gaat om de volgende onderdelen: 

1. Uren W4 – algemeen 

2. 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 2015. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de boekwaarde (reeds gemaakte kosten) en de 

prognoses (reeds te verwachten kosten). Bij de verdeling van de boekwaarde 2015 is gekeken of de 

voortgang van het W4 Ontwikkelingslocatie-project in verhouding staat tot het in de GIG 2015 gebruikte 

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

GIG2015

% prognoses 

algemene 

projecten

% boekwaarde 

algemene 

projecten

% prognoses 

algemene 

projecten

Vierzicht 9% 15% 15%

Mauritskwartier 3% 3% 3%

Plantage 36% 37% 37%

Bospoort - Noord 26% 26% 25%

Bospoort - Zuid 26% 18% 20%

Bospoort - Totaal 52% 45% 45%

Totaal 100% 100% 100%

GIG2016

 
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 2015 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. 

Het wetsvoorstel ‘Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen’ is op 26 mei 

2015 goedgekeurd door de Eerste Kamer. Er dient op 1-1-2017 een fiscale openingsbalans (per 1-1-2016) 

opgesteld te zijn. Dit wordt in 2016 bekeken.  

Momenteel wordt namelijk eerst nog bekeken of de gemeente wel door de ondernemerspoort komt. Dus 

of de gemeente belastingplichtig wordt. In maart 2016 is gestart met een Quickscan van de grondexploi-
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taties. Na afronding van de Quickscan zal hier meer duidelijkheid over zijn. Als er sprake is van onder-

nemerschap worden ook gronden die in het kader van de GIG afgeboekt zijn (bijvoorbeeld Vierzicht) 

opgenomen op deze openingsbalans. Zij dienen gewaardeerd te worden tegen de waarde in het economi-

sche 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 vergelijkbaar is met de 

marktwaarde van de kavels. 
 

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 01/01/2016. De informatie is door de planeconoom, waar 

mogelijk en wenselijk, op hoofdlijnen inhoudelijk getoetst. In de vertrouwelijke bijlage 3 zijn deze 

grondexploitaties opgenomen. De resultaten zijn samengevat in de voorliggende rapportage.  

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

resultaten van de GIG 2016 afgezet tegen de GIG van 2015. Voor de vergelijkbaarheid zijn de bedragen 

uitgedrukt als netto contante waarde per 01/01/2015. 

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 - 2016 GIG - 2016 GIG - 2015 Verschil

NCW  01-01-16 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15

785.279€       758.724€       949.073-€       1.707.797€      

8.846.603-€    8.547.442-€    9.427.512-€    880.070€         

W4 - Afgesloten projecten / overige projecten in reserve 9.753.258€    9.423.438€    9.494.674€    71.236-€           

1.691.934€    1.634.719€    881.911-€       2.516.631€      

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

TOTAALOVERZICHT

W4 - Ontw ikkelingslocaties

W4 - Investeringsprojecten

Totaal

W4

Tabel 5: Netto contant resultaat Integrale Grondexploitatie W4 2015-2016 

 

In tabel 5 zijn de resultaten van de GIG per 2016 afgezet tegen de GIG 2015. Voor de vergelijkbaarheid 

zijn de bedragen uitgedrukt als netto contante waarde per 01-01-2015. 

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 2017. 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 2015 is er voor W4 een mutatie van € 2,52 mio (voordelig). Dit leidt tot een 

totaal resultaat voor W4  van € 1,69 mio (voordelig op netto contante waarde 01/01/2016). Dit wordt met 

name veroorzaakt door: 

 Ontwikkeling van ongeveer de helft van kavel 1 Vierzicht (+/+ € 0,68 mio voordelig).  

 Bij het project ‘Plantage’ zijn de aanbestedingen voor bouw- en woonrijpmaken verwerkt in de 

grondexploitatie waardoor diverse kostenramingen aangepast konden worden (+/+ € 1,02 mio voorde-

lig). 

 Naderende afronding van het project ‘Weteringpark’ waardoor kostenramingen kunnen worden ver-

laagd (+/+ € 0,30 mio voordelig).  

 Naderende afronding van het project ‘Verbreding viaduct Ericalaan’, de geluidswallen worden niet 

openbaar gebied waardoor de inrichtingskosten kunnen worden verlaagd (+/+ € 0,35 mio voordelig).  
 

Volgens tabel 5 wordt voor de GIG 2016 het resultaat van de lopende grondexploitaties W4 dus voorde-

lig, terwijl de verwachting bij de GIG2015 nog een nadelig resultaat 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 

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  
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project zijn benoemd, wordt onderstaand projectoverstijgende risico onderkend: 

 De huidige marktsituatie (paviljoens Bospoort Zuid en laatste kavel ontwikkeling kavel M (woning-

bouw)) 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 het restant van kavel 1 en/of kavel 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

% %

1.691.934€     

54.000-€           -1,00% Rente (3,5%) 1,00% 43.000€           

110.000-€         1,00% Kostenindex (2%) -1,00% 100.000€         

60.000-€           -1,00% Opbrengstenindex (0%) 1,00% 50.000€           

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. 

De commissie BBV heeft een aantal voorstellen uitgewerkt die leiden tot wijzigingen in het BBV en de 

uitwerking hiervan. De reden hiervoor is een aantal ontwikkelingen op het gebied van grondexploitaties 

zoals de aankomende vennootschapsbelastingplicht voor gemeenten. Een van de wijzigingen betreft ren-

tetoerekening. Het is de insteek om niet de interne rekenrente te hanteren bij grondexploitaties maar de 

werkelijke rente toe te rekenen. De werkelijke rente voor de gemeente Leiderdorp is ongeveer 3%. Deze 

afwijking van -0,5% zou een negatief effect op het totaalresultaat van W4 van ongeveer € 25.000,- bete- 

kenen. 
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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’. 

 

3.3.1. W4 Ontwikkelingslocaties 

Tabel 7 geeft naast een resultaatsoverzicht van de ontwikkelingslocaties per 01/01/2016 de mutaties weer 

ten opzichte van de vastgestelde GIG 2015 op de netto contante waarde saldi per 01/01/2015.  
 

Ten opzichte van de GIG 2015 laten de herziene grondexploitaties een totaal verschil zien van +/+ € 1,71 

mio voordelig. Hieronder volgt een korte toelichting per project. 

GIG - 2016 GIG - 2016 GIG - 2015 Verschil

NCW  01-01-16 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15

Vierzicht - Kavel 1+5 + reststrook 1.379.595-€    1.332.942-€    2.016.546-€    683.604€         

Mauritskw artier - Kavel M 151.004€       145.898€       145.898€       -€                

Plantage 3.663.378-€    3.539.495-€    4.563.688-€    1.024.193€      

Bospoort - Noord 7.983.379€    7.713.410€    7.713.410€    -€                

Bospoort - Zuid 2.306.132-€    2.228.146-€    2.228.146-€    -€                

Totaal 785.279€       758.724€       949.073-€       1.707.797€      

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

W4 - Ontwikkelingslocaties

Tabel 7: Grondexploitaties Ontwikkelingslocaties W4 2015-2016 

Vierzicht (kavels 1 en 5 en reststrook) 

Twee kavels (helft kavel 1 en geheel kavel 5) van Vierzicht worden nog niet ontwikkeld; de opbrengsten 

van de kavels zijn in 2012 afgeboekt. De toekomstige ontwikkeling van de kavels blijft echter wel moge-

lijk. Het project betreft de ontwikkeling van de andere helft van kavel 1 alsmede de (tijdelijke) inrichting 

van de strook langs de snelweg en de nog niet te ontwikkelen kavels (helft van kavel 1 en kavel 5). 
 

Voortgang project 

 Er is in 2015 een grondprijs met de ontwikkelaar overeengekomen voor de realisatie van een kan-

toor/bedrijfsruimte op een deel van kavel 1. Momenteel wordt de exploitatieovereenkomst opgesteld. 

In 2016 wordt het bedrijfspand door ontwikkelaar gerealiseerd. 

 Voor kavel 1 is begin 2016 een kapvergunning verleend, de bomen zijn begin maart gekapt. 

 Gekeken wordt hoe (een deel van de) tijdelijke geluidwerende voorziening langs kavel 1 zo optimaal 

mogelijk (ook financieel) kan worden weggehaald. 

 Voor het resterende deel van kavel 1 en voor kavel 5 is nog geen concrete ontwikkeling. Bij de toe-

komstige ontwikkeling van deze kavels ontstaat een meevaller voor de GIG aangezien de opbrengsten 

zijn afgeboekt, hieruit moet dan wel de sloop van de in 2014 geplaatste tijdelijke geluidsschermen be-

kostigd worden. 

Kavel 5 is in 2015 opgeknapt indachtig de motie van de raad om (lang) braakliggende gronden netjes 

te maken/houden. In 2016 is het ingezaaid met ruderale kruiden conform een andere motie van de 

raad. Ook het nog ontbrekende voetpad is aangelegd. 

 De reststrook betreft een soort veiligheidsstrook tussen Rijksweg A4 en Vierzicht. De definitieve in- 
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richting hangt af van brandveiligheidseisen die voortvloeien uit de nog te realiseren Vierzicht bebou-

wing (die dus nog onzeker is). De verwachte kosten van deze inrichting is reeds opgenomen in de 

grondexploitatie.  
 

Financiële mutaties 

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

(voordelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2015 zijn als volgt:  
 

+/+  €       820.000 Ontwikkeling (deel van) kavel 1; verkoopopbrengst versus raming kosten 

bouwrijpmaken en sloop geluidsvoorzieningen.

-/-  €         85.000- Ontwikkeling (deel van) kavel 1; bijstelling plankosten en post onvoorzien.

-/-  €         40.000- Percentage verdeling van de algemene projecten W4 voor Vierzicht is verhoogd, door 

uitvoering groen- en watervoorzieningen en tijdsbesteding overeenkomst (deel van) kavel 

1.

-/-  €         11.396- Overige posten / index / rente

+/+  €       683.604 Totaal mutaties

voordelig  
 

 Voor Vierzicht – kavels 1 en 5 en reststrook is een voorziening getroffen van € 1.379.595,- Het pro-

ject was reeds voorzien en omdat het resultaat van de grondexploitatie minder nadelig is geworden is 

er sprake van een gedeeltelijke vrijval van de voorziening. 

 De algemene kosten van W4 zijn verdeeld naar deze ontwikkelingslocatie voor 15% voor  

zowel de prognoses als de boekwaarde 2015 (zie tabel 4 / paragraaf 2.1). Het percentage voor de 

boekwaarde is iets hoger dan de ingeschatte 9%, aangezien er meer tijd besteed is aan Vierzicht in 

2015 dan verwacht was (groen- en watervoorzieningen en overeenkomst deel van kavel 1).  
 

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 restkavel 1 en kavel 5.

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

[M] Eventuele programmaverandering (overleg met regio).

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

ontwikkeling (van deel van) kavel 1. De overeenkomst met ontwikkelaar is nog niet getekend 

en de uitgangspunten voor bouw- en woonrijpmaken zijn nog niet geheel uitgewerkt. Er is een 

inschatting gemaakt voor de raming bouwrijpmaak kosten en sloop geluidsvoorzieningen. 

Deze kosten kunnen dus nog wijzigen.

[M]* Overleggen en afstemmen met betrokken partijen (Rijkswaterstaat, ontwikkelaar).

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

[M] Opnemen op beginbalans voor berekening vennootschapsbelasting.  
 

Mauritskwartier 

Het project Mauritskwartier bestaat nog uit het nog te ontwikkelen perceel; Kavel M. 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. 

 

Voortgang project 

 In juli 2015 ontvingen wij een grondbod  van de projectontwikkelaar voor ongeveer de helft van het  
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kavel (voor 1 woning). Er is ingestemd met deze grondbieding na een positief advies van de raad van 

advies. 

 In het bestemmingsplan W4 is voor Kavel M de bestemming ‘woondoeleinden’ opgenomen (voorheen 

maatschappelijk) met uitwerkingsplicht. De RO-procedure voor de helft van het kavel is in 2015 afge-

rond. 

 De kapvergunning is in 2015 verleend en onherroepelijk geworden begin februari 2016. Eind januari 

2016 is de omgevingsvergunning verleend. De start van de bouw vindt plaats na het onherroepelijk 

worden van de omgevingsvergunning en de grondoverdracht. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitaties voor Mauritskwartier-Kavel M per 01/01/16 is het 

resultaat niet aangepast (neutraal). 

 De GIG 2015 ging uit van een fasering van verwachte opbrengsten medio 2016. De grondopbrengst 

van de helft van Kavel M wordt eind 1e kwartaal 2016 verwacht. Dit veroorzaakt een rentevoordeel 

voor de grondexploitatie. Ook is het grondbod hoger dan de helft van de begrote opbrengsten wat het 

positief effect op het resultaat versterkt. Echter staat hier tegenover dat het niet aannemelijk is dat het 

restant van de verwachte opbrengsten ook uiterlijk medio 2016 binnenkomt. Deze grondopbrengsten 

zijn in de grondexploitatie nu gefaseerd op medio 2018. Dit veroorzaakt dus een rentenadeel voor de 

grondexploitatie. Daarnaast kan de uitwerkingsplicht niet integraal voor Kavel M worden uitgevoerd, 

waardoor de totale kosten voor de RO-procedures en onderzoeken iets hoger zullen uitvallen dan ge-

raamd is. Bovenstaande mutaties blijven onder de € 10.000,- en veroorzaken per saldo geen wijziging 

op het resultaat. 

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

boekwaarde 2015 (zie tabel 4 / paragraaf 2.1). 
 

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

[R] Geen of latere ontwikkeling restant 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. Daarom vindt nu herontwikkeling plaats op het 

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

Voortgang project 

 In augustus 2015 is het Rijk gestart met de procedure tot aanwijzing van Plantage tot archeologisch 

rijksmonument. In het kader van het project Limes is een kunstwerk (over de archeologie) gemaakt en 

op een tijdelijk plek nabij het gemeentehuis geplaatst totdat het naar de definitieve plek in het plange-

bied kan verhuizen. 

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

goed (RCE) gesubsidieerd. De verantwoording van de subsidie (van ca € 500.000,-) dient uiterlijk 31 

maart 2016, met de oplevering van een eindrapportage door het archeologisch bureau, plaats te vin-

den. 
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 Het bouwrijpmaken is gestart op 1 juni 2015 en medio oktober afgerond. Ook met de voorbereidingen 

van het woonrijpmaken is begonnen. 

 Alle kavels zijn inmiddels verkocht door de ontwikkelaar. De start bouw van de 1e van 22 woningen 

was begin september 2015. De eerste woningen zijn inmiddels opgeleverd. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Plantage per 01/01/16 is het resultaat aangepast 

(voordelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2015 zijn als volgt: 

+/+  €       255.000 Bijstelling raming kosten bouwrijpmaken

+/+  €       310.000 Bijstelling raming kosten woonrijpmaken

+/+  €         20.000 Lagere verdeling van de algemene projecten W4, doordat de prognose van deze projecten 

lager is geworden.

+/+  €       375.000 Bijstelling post onvoorzien

+/+  €         64.193 Overige posten / index / rentevoordeel door minder kosten en opbrengsten eerder dan 

verwacht was.

+/+  €    1.024.193 Totaal mutaties

voordelig  
 

 Aangezien het project geen opbrengstlocatie (meer) is, is een voorziening getroffen van € 3.663.378,-. 

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 van het 1
e
 halfjaar 2016. 

 De algemene kosten van W4 zijn verdeeld naar deze ontwikkelingslocatie voor 37% voor zowel 

boekwaarde 2015 als de prognoses in plaats van de verwachte 36%(zie tabel 4 / paragraaf 2.1). Er is 

meer tijd aan dit project besteed dan verwacht. 
 

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

[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] De eindrapportage wordt opgesteld door een archeologisch onderzoeksbureau in samenspraak 

met de Universiteit van Amsterdam. Deze rapportage dient uiterlijk 31 maart 2016 te worden 

opgeleverd om aan de subsidievoorwaarden te voldoen.

[M] Aandringen op tijdige aanlevering van de eindrapportage bij het archeologisch 

onderzoeksbureau.  
 

Bospoort  

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 

van een woonwarenhuis en een drietal paviljoens. Ook de verplaatsing van de pannenkoekenboerderij 

naar het Ghoybos is bij dit project meegenomen. Bij de GIG 2013 is het project gesplitst in de onderde-

len Bospoort – Noord (woonwarenhuis en verplaatsing pannenkoekenboerderij) en Bospoort – Zuid (Pa-

viljoens en Laanontsluiting). 

 

Bospoort Noord (woonwarenhuis en verplaatsing pannenkoekenboerderij) 

Voortgang project 

 De (tijdelijke) geluidwerende voorzieningen zijn in 2014 gerealiseerd. Als de nieuwbouw gerealiseerd  

wordt, zal het tijdelijke geluidsscherm weer worden verwijderd. 
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 De ontwikkelaar geeft tot op heden aan nog geen kant-en-klaar winkelformat beschikbaar te hebben 

dat past binnen het huidige bestemmingsplan, waardoor er geen nieuwe planning voor de realisatie 

beschikbaar is. Als hierover meer duidelijkheid is bij de ontwikkelaar zullen zij het aan de raad pre-

senteren. 

 De levering van de gronden aan de ontwikkelaar is uitgesteld. De ontwikkelaar heeft omtrent het 

bouwrijpmaken een aantal punten ter discussie gesteld (t.w. verwijderen van enkele kabels en leidin-

gen, formeel opheffen niet meer relevante zakelijke rechten). Ookhet eigendom van twee stukjes 

grond dient nog van het Rijksvastgoedbedrijf aan gemeente te worden overdragen, waarna doorleve-

ring aan ontwikkelaar plaatsvindt. Een nieuwe planning van overdracht is nog niet bekend. De totale 

grondopbrengst is reeds als voorschot ontvangen. Bij de levering wordt ook de eindafrekening met 

ontwikkelaar 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. De realisatie start naar verwachting in 2016. De natuur- 

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 het woonwarenhuis en de paviljoens. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Bospoort - Noord per 01/01/16 is het resultaat 

niet aangepast (neutraal). De mutaties ten opzichte van de GIG 2015 zijn als volgt: 

-/-  €         70.000- Extra kosten voor restpunten bouwrijpmaken en grondaankoop stukjes grond 

Rijksvastgoedbedrijf

+/+  €         20.000 Lagere verdeling van de algemene projecten W4, doordat de prognose van deze projecten 

lager is geworden.

+/+  €         50.000 Overige posten / index / rente (rentevoordeel later uitgaven dan begroot)

 €                   - Totaal mutaties

neutraal  
 De algemene kosten van W4 zijn verdeeld naar deze ontwikkelingslocatie voor 25% voor prognoses, 

boekwaarde 2015 voor 26% (zie tabel 4 / paragraaf 2.1). 
 

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

[A]* Het eigendom van twee stukjes grond in Bospoort dient nog van het Rijksvastgoedbedrijf aan 

de gemeente te worden overgedragen, voordat levering aan ontwikkelaar plaatsvindt.

[R]* De afwikkeling van de restpunten kan een extra investering vergen dan waarmee nu in de 

grondexploitatie rekening mee is gehouden.

[M]* Afstemming met ontwikkelaar.

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

[M]* Opnemen op beginbalans voor berekening vennootschapsbelasting.  
 

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  

nieuwbouw woonwarenhuis en de paviljoens. 

 Voor de paviljoens 1 en 2 in Bospoort zijn nog geen concrete kandidaten.  
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Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Bospoort - Zuid per 01/01/16 is het resultaat 

niet aangepast (neutraal). De mutaties ten opzichte van de GIG 2015 zijn als volgt: 

+/+  €         60.000 Lagere verdeling van de algemene projecten, doordat de prognose van deze projecten 

lager is geworden en de toerekening aan Bospoort Zuid is lager gelet op de voortgang van 

het project

-/-  €         60.000- Overige posten; voordeel van algemene kosten in het project laten zitten in verband met 

onzekerheid planning project. (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 het woonwarenhuis draagt Bos-

poort Noord circa € 785.000,- bij aan Bospoort Zuid. Ondanks deze bijdrage is het resultaat van Bos-

poort Zuid nadelig waardoor er een voorziening is getroffen (van € 2.306.132,-). 

 De fasering van de verwachte opbrengsten in de grondexploitatie gaat uit van medio 2018. 

 De algemene kosten van W4 zijn verdeeld naar deze ontwikkelingslocatie voor 20% voor prognoses, 

boekwaarde voor 18% (zie tabel 4 / paragraaf 2.1). Er is namelijk minder tijd besteed aan de pavil-

joens in 2015 dan verwacht was. 
 

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 01/01/2016 – de mutaties 

weer ten opzichte van de vastgestelde GIG 2015 op de netto contante waarde saldi per 01/01/2015. 
 

GIG - 2016 GIG - 2016 GIG - 2015 Verschil

NCW  01-01-16 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15

Fietsbruggen en -paden W4 4.561.526-€    4.407.271-€    4.567.271-€    160.000€         

Weteringpark (inrichting en ontsluiting) 3.043.102-€    2.940.195-€    3.239.000-€    298.805€         

Grondberging Munnikkenpolder (prognose) 224.341-€       216.755-€       287.991-€       71.236€           

Verbreding viaduct Ericalaan /geluidsw allen 1.017.634-€    983.221-€       1.333.249-€    350.028€         

Totaal 8.846.603-€    8.547.442-€    9.427.512-€    880.070€         

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

W4 - Investeringsprojecten

Tabel 8: Grondexploitaties Investeringsprojecten W4 2015-2016 

 

Ten opzichte van de GIG 2015 laten de herziene grondexploitaties een totaal verschil zien van  € 0,88 

mio voordelig. Hierna volgt een korte toelichting per project. 
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Fietsbruggen en –paden W4 

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

Voortgang project 

 De fietsbrug over de A4 is in 2015 opgeleverd. Ook de aansluitende brug over de watergang naar de  

Willem Alexanderlaan is gereed. De fietsverbinding van de hellingbaan aan de oostzijde (Munnik-

kenpolder) richting de Boomgaardlaan is ook in 2015 gerealiseerd. 

 Voor de brug over de Does is een alternatieve route onderzocht. Dit betreft een verbinding die over de 

Dwarswatering via het toekomstige Groene Hart centrum langs de N446 richting Ruigekade wordt ge-

leid. De provincie treedt ondanks eerdere afspraken hierbij niet op als opdrachtnemer, waardoor de 

gemeente zelf de aanbesteding heeft opgepakt. Provincie blijft wel subsidieverstrekker. Start van de 

realisatie is naar verwachting medio 2016. 

 Op 31 maart 2015 is besloten om de fietsoversteek op de Persant Snoepweg te beveiligen met een 

drempelconstructie met attentie verhogende maatregelen in plaats van met een verkeerslichtinstallatie. 

De civieltechnische voorbereidingen zijn hiervoor opgepakt. Hierbij is ook naar een uitwerking geke-

ken voor de aansluiting op het fietspad onder de A4. Dit fietspad A4 - Dwarswatering - Persant 

Snoepweg (rondom oude IBIS) wordt in het 1e kwartaal 2016 aanbesteed en in 2e kwartaal wordt het 

aangelegd. 

 Het vrijliggend fietspad in de groenzone tussen de Oranjewijk en de Rijksweg A4 is door Rijkswater-

staat aangelegd.  
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van het investeringsoverzicht Fietspaden en –bruggen W4 per 01/01/16 is het 

resultaat aangepast (voordelig); 

+/+  €       160.000 Het vrijliggend fietspad in de groenzone tussen de Oranjewijk en de Rijksweg A4 is door 

Rijkswaterstaat aangelegd. De geraamde kosten voor het fietspad in het 

investeringsproject worden besteed aan het onderhoud van groen, verlichting en fietspad. 

Dit budget wordt vanuit de bestemmingsreserve W4 gestort in de bestemmingsreserve 

egalisatie exploitatielasten waardoor het voor W4 per saldo neutraal is.

+/+  €       160.000 Totaal mutaties

voordelig  
 

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

[R]* De toegezegde subsidie van de Provincie voor de brug over de Does blijft gelden voor de 

scopewijziging (verbinding over de Dwarswetering richting Infocentrum). Risico dat de 

investering hoger wordt dan de subsidie is door de scopewijziging beperkter geworden.

[M] Indien overschrijding; tijdig herberekening maken; en zo nodig extra subsidie trachten te 

verkrijgen.  
 

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 Boomgaardlaan is eind 2015 opgeleverd. Er geldt een garantietermijn van 12 maanden. De laatste 

restpunten zijn in het 1
e
 kwartaal van 2016 afgehandeld. 
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 Het project is nagenoeg afgerond. De ramingen voor de uitvoeringskosten, plankosten en de post on-

voorzien konden daardoor worden bijgesteld. Momenteel vinden de laatste financiële afwikkelingen 

plaats. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van het investeringsoverzicht Weteringpark (inrichting en ontsluitingsweg) 

per 01/01/16 is het resultaat aangepast (voordelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2015 zijn als 

volgt: 
 

+/+  €         75.000 Bijstelling raming uitvoeringskosten en plankosten

+/+  €       200.000 Bijstelling post onvoorzien

+/+  €         23.805 Overige posten / index / rente (voordeel door bijstelling kostenraming)

+/+  €       298.805 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 
 

Voortgang project 

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

exploitant en de gemeente gesloten i.v.m. de verwerking van natte bagger. De eindafrekening van de 

natte bagger is opgesteld in het laatste kwartaal van 2015. 

 De inrichting is eind december 2015 opgeleverd door de exploitant. Enkele restpunten worden in het 1
e
 

kwartaal van 2016 afgehandeld. Zo kon de toplaag van het asfalt nog niet worden aangebracht in ver-

band met de temperatuur. 

 De kanovereniging zal in 2016 naar de definitieve locatie in de Munnikkenpolder verhuizen, zij zijn 

momenteel bezig met de voorbereidingen hiervoor. De scouting kan gebruikmaken van het ‘verkenners-

eiland’ na afronding van de groenrealisatie. De officiële opening is gepland in mei 2016. 

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

externe partij. Hiervoor wordt begin 2016 een beheerplan opgesteld. 

Financiële mutaties 

De boekwaarde (2015) van het project is ten laste gebracht van de bestemmingsreserve W4. De mutatie 

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

projecten naar de projecten in reserve / afgesloten projecten
4
. 

 

GIG - 2016 GIG - 2016 GIG - 2015 Verschil

NCW  01-01-16 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15

Grondberging Munnikkenpolder (prognose) 224.341-€       216.755-€       287.991-€       71.236€           

Grondberging Munnikkenpolder (boekw aarden) 3.429.801€    3.313.817€    3.385.054€    71.236-€           

Totaal 3.205.460€    3.097.063€    3.097.063€    -€                

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

W4 - Grondberging Munnikkenpolder

 

                                                      
4 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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Op basis van de herziening van het investeringsoverzicht Grondberging en zandwinning 

Munnikkenpolder per 01/01/16 is het resultaat dus niet aangepast (neutraal). 

 

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 door Rijkswaterstaat heeft medio 2015 plaatsgevonden. Er is in 

overeenstemming met de wens van Rijkswaterstaat een deel van het gebied aan de openbaarheid ont-

trokken om een veilige afscherming te realiseren van de Rijksweg. In het kader van de verplichting 

die de gemeente heeft ten aanzien van de groencompensatie wordt in het 1
e
 kwartaal 2016 de groene 

inrichting van de wallen afgerond. 
 

Financiële mutaties 

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

per 01/01/16 is het resultaat aangepast (voordelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2015 zijn als 

volgt:  
+/+  €       213.800 Bijstelling uitvoeringskosten inrichting geluidswallen

+/+  €         55.000 Bijstelling plankosten

+/+  €         80.000 Bijstelling post onvoorzien

+/+  €           1.228 Overige posten / index / rente (voordeel door verschuiving fasering)

+/+  €       350.028 Totaal mutaties

voordelig  
 

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 01/01/2016 – de mutaties weer ten opzichte van de vastgestelde GIG 2015 op 

de netto contante waarde saldi per 01/01/2015. 

Ten opzichte van de GIG 2015 laten de herziene grondexploitaties een totaal verschil zien van -/- 

€ 71.236,- (nadelig). Dit komt door de administratieve verwerking van het project Grondberging Mun-

nikkenpolder (zie paragraaf 3.3.2). 

 

Het totaal van de afgesloten projecten en overige projecten van € 9,75 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 7,3 mio, zie tabel 

10) getroffen. 

De bestemmingsreserve komt op hiermee op een stand van € 12.994.260,- per 31-12-2015. 

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

De ontwikkeling van de bestemmingsreserve W4 laat een positief resultaat zien. Dit wordt met name 

veroorzaakt door de gunstige ontwikkeling van de projecten Vierzicht en Plantage. Hierdoor kon een deel 

van de voorziening negatieve grondexploitaties vrijvallen. Dit is ten gunste gebracht van de bestem-
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mingsreserve W4. Aangezien het resultaat van de projecten een prognose betreft, blijft het voordeel 

vooralsnog in de bestemmingsreserve W4. 
 

GIG - 2016 GIG - 2016 GIG - 2015 Verschil

NCW  01-01-16 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15

Vierzicht - Kavels 2,3,4 2.969.893€    2.869.462€    2.869.462€    -€                

Mauritskw artier - Woningbouw  fase 1, 2 en 3 14.035.890€  13.561.246€  13.561.246€  -€                

Mauritskw artier - Groene Scheg + Kleine Zandput 3.342.865-€    3.229.821-€    3.229.821-€    -€                

Mauritskw artier - Sanering Kleine Zandput 4.325.359-€    4.179.091-€    4.179.091-€    -€                

Leges A4 2.846.897€    2.750.625€    2.750.625€    -€                

Verplaatsingen Mauritskw artier 2.207.333-€    2.132.689-€    2.132.689-€    -€                

Verplaatsing w oonw agencentrum 2.572.346-€    2.485.359-€    2.485.359-€    -€                

Civieltechnische begeleiding Rijk 262.686-€       253.803-€       253.803-€       -€                

Grondberging Munnikkenpolder (boekw aarden) 3.429.801€    3.313.817€    3.385.054€    71.236-€           

Molencarrousel 988.472-€       955.046-€       955.046-€       -€                

Riolering Bospoort 4.847€           4.683€           4.683€           -€                

Zw embadlocatie (afgesloten per 31-12-2013) 628.066-€       606.827-€       606.827-€       -€                

Monuta 793.058€       766.240€       766.240€       -€                

Totaal 9.753.258€    9.423.438€    9.494.674€    71.236-€           

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

W4 - Afgesloten projecten / overige projecten in reserve

Tabel 9: Grondexploitaties afgesloten projecten en overige Reserve W4, 2015-2016 

 

GIG - 2016 GIG - 2016 GIG - 2015 Verschil

NCW  01-01-16 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15

1.379.595-€    1.332.942-€    2.016.546-€    683.604€         

Plantage 3.663.378-€    3.539.495-€    4.563.688-€    1.024.193€      

Bospoort - Zuid 2.306.132-€    2.228.146-€    2.228.146-€    -€                

7.349.104-€    7.100.584-€    8.808.381-€    1.707.797€      

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

Getroffen voorzieningen W4

Vierzicht - Kavel 1+5 + reststrook

Totaal

Tabel 10: Voorzieningen W4 

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 2017. 

 

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’ en 

‘Bovenwijkse voorzieningen (water en groen)’. 
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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. 

+/+  €         15.000 Bijstelling plankosten

+/+  €         15.000 Verhaal 50% kosten Raad van Advies (2007 tm 2015)

+/+  €         12.000 Bijstelling onvoorzien

-/-  €         42.000- Het voordeel komt ten gunste aan de W4-Ontwikkelingslocaties bij de verdeling van de 

algemene projecten

 €                   - Totaal mutaties

neutraal  
 

Bovenwijkse voorzieningen (water en groen) 

 In 2015 zijn de nog resterende waterkundige werken t.b.v. waterhuiskundige plannen W4 gerealiseerd 

en heeft de uitvoering van de groen- en watercompensatie plaatsgevonden. De laatste nazorg en finan-

ciële afhandelingen vinden plaats in 2016. Doordat het project nagenoeg is afgerond kunnen diverse 

ramingen bijgesteld worden. 

-/-  €         77.500- Bijstelling raming uitvoeringskosten groencompensatie

+/+  €         42.700 Bijstelling raming plankosten

+/+  €         54.800 Bijstelling post onvoorzien

-/-  €         20.000- Het voordeel komt ten gunste aan de W4-Ontwikkelingslocaties bij de verdeling van de 

algemene projecten

 €                   - Totaal mutaties

neutraal  
 

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 

Van de projecten van het Centrumplan is alleen het project Centrumplein nog niet afgesloten
5
. Het resul-

taten van de grondexploitatie zal ten bate worden gebracht van de algemene reserve bouw – en grondex-

ploitaties. Het resultaat van het project Centrumplein is niet gewijzigd ten opzichte van de GIG 2015 (zie 

tabel 11). 

GIG - 2016 GIG - 2016 GIG - 2015 Verschil

NCW  01-01-16 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15

Centrumplein 1.106.876€    1.069.445€    1.069.445€    -€                

Totaal 1.106.876€    1.069.445€    1.069.445€    -€                

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

Centrumplein

 

Tabel 11: Resultaat Integrale Grondexploitatie Centrumplan 2015-2016 

 

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

toelichting op hoofdlijnen van de huidige stand van zaken en de risico’s en aandachtspunten. 

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. Ideeën 

en mogelijke ontwikkelingen zijn getoetst en er is overleg geweest met de provincie over mogelijke 

uitbreidingsplannen en hoe die in relatie met de retailvisie getoetst moeten worden. De ontwikkelaar 

heeft echter ook in 2015 geen concrete uitbreidingsplannen ingediend. 

 De bereikbaarheid en de kwaliteit van het gebied aan zijde Engelendaal konden door de werkzaam-

heden aan de Engelendaal aanzienlijk worden verbeterd. Het openbaar gebied en het plein aan de 

zijde van Statendaalder konden helaas nog niet worden opgeknapt, want dat is afhankelijk van de 

voorgenomen uitbreiding van Winkelhof aan die zijde. De parkeerkelder is op diverse fronten opge-

knapt. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Centrumplein per 01/01/16 is het resultaat niet 

aangepast (neutraal). 

 

                                                      
5
 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 Orangerie (bij de GIG 2012), het project De Ommedijk (bij de GIG 2013) en de projecten ‘Hoek Merel-

straat’ en ‘Meas’ (bij de GIG 2015). 
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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 aanpassing 

van de overeenkomst (incl. verkoopsom).

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

[A]* 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. De 

ontwikkelaar levert een bijdrage aan de gemeente voor de aanpassingen in het kader van het 

IVVP. 

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

economische 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.  
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5 Integrale Grondexploitatie Overige ruimtelijke projecten 

 

Het project ‘Amaliaplein’ valt in de categorie ‘Overige ruimtelijke projecten’. In tabel 13 is te zien dat 

het resultaat van het Amaliaplein ten opzichte van de GIG 2015 gewijzigd is met -/- € 0,30 mio op netto 

contante waarde per 01/01/2015. 

GIG - 2016 GIG - 2016 GIG - 2015 Verschil

NCW  01-01-16 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15

Amaliaplein 3.174.307€    3.066.963€    3.363.969€    297.005-€         

Totaal 3.174.307€    3.066.963€    3.363.969€    297.005-€         

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

OVERIGE RUIMTELIJKE PROJECTEN

Tabel 13: Resultaat Integrale Grondexploitatie Overige ruimtelijke projecten 2015-2016 

 

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 hebben een Koop- en Realisatieovereenkomst (KRO) ondertekend. Met 

omliggende gemeenten is overleg over de regionale afstemming van de supermarkt ontwikkeling. De-

ze afstemming is vereist om binnen de plannen van de provincie te passen. De regionale retailvisie is 

gereed en heeft ter inzage gelegen. De zienswijzen zijn bekeken en de vaststelling door de verschil-

lende raden zal begin 2016 plaatsvinden. Leiderdorp heeft de retailvisie op 7 maart 2016 vastgesteld. 

 Een bestemmingsplanprocedure is opgestart voor de ontwikkeling van het Amaliaplein en het saneren 

van een deel van de detailhandel functie op de Oranjegalerij en op individuele adressen binnen het 

plangebied van bestemmingsplan Het Oude Dorp.  

 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Amaliaplein per 01/01/16 is het resultaat aange-

past (nadelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2015 zijn als volgt: 
-/-  €       297.005- - Rentenadeel verschuiving fasering opbrengsten (sept15->dec16) w ordt deels 

gecompenseerd door een rentevoordeel door verschuiving fasering kosten. 

- Inschatting investering i.v.m. herbestemmen van een deel van de Oranjegalerij 

(planschade).

-/-  €       297.005- Totaal mutaties

nadelig  
 De fasering van de verwachte opbrengsten in de grondexploitatie gaat uit van eind 2016. 
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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 

provinciaal beleid. 

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

[R] In verband met de onduidelijkheden provincie is de indexatie van de koopsom opgeschort. Dit 

leidt tot renteverlies en verslechtering van het resultaat.

[M] Duidelijkheid provincie verkrijgen door afstemming regio en regionale retailvisie.

[M] Een bestemmingsplanprocedure is opgestart met instemming van de regio.

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

[M] Opnemen op beginbalans voor berekening vennootschapsbelasting.  
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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. 

In tabel 14 zijn de kredieten te zien die verstrekt zijn. In deze tabel zijn ook de uitgaven te zien t/m 2015, 

de prognoses en het resterende budget. 
 

boekwaarde Prognose restant

krediet t/m uitgaven budget

31-12-2015

Brede school West (restant krediet) 12.785.873-€  9.112.566-€    1.464.314-€    2.208.993€      

Integraal Verkeer en VervoersPlan (IVVP) 4.082.831-€    3.560.355-€    522.476-€       -€                

Herstructurering Lage Zijde 1.100.000-€    92.709-€         1.007.291-€    -€                

Polder Achthoven 2.150.000-€    757.123-€       1.392.877-€    -€                

Totaal 20.118.704-€  13.522.753-€  4.386.958-€    2.208.993€      

(voordelig)

OVERIGE INVESTERINGSPROJECTEN

 Tabel 14: kredieten overige investeringsprojecten 
  

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 +/+ € 2,2 mio nominaal (voordelig) voorzien ten 

opzichte van het verstrekte krediet. Dit komt door naderende 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 krediet wordt afgesloten. 
 

In dit hoofdstuk is een korte toelichting per project opgenomen. 
 

6.1. Brede School West 
Dit project betreft de bouw van de Brede School West op de hoek Leeuwerikstraat/Vronkenlaan.  
 

Voortgang project 

 De laatste restpunten (bijvoorbeeld gras in de buitenruimte) zijn in 2015 opgelost. Ook de garantie-

termijn is beëindigd in 2015.  

 

Financiële mutaties 
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Het project is nagenoeg afgerond. De administratieve financiële afrekeningen moet nog plaatsvinden (een 

btw berekening wordt momenteel uitgevoerd). Naar verwachting hoeft een aanzienlijk deel van het be-

schikbare krediet niet te worden aangesproken (ca. 2,2 mio). Als de definitieve eindstand is bepaald, kan 

daarna 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 (btw-berekening is 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 

 In maart 2015 is de herinrichting van de kruispunten van Engelendaal gestart. Op 26 november 2015 

was de feestelijke afronding. De nazorg periode is gestart en wordt naar verwachting in het 3
e
 kwar-

taal van 2016 afgerond. 

 Naar verwachting wordt in 2017 een start gemaakt met de uitvoering van de Voorhoflaan. 

Schoolzones/Quickwins 

 In het 4e kwartaal van 2015 zijn de ontwerpen van de drie nog niet aangepakte schoolzones gemaakt 

in overleg met de omgeving en ouders. Dit is gedeeltelijk tezamen met school-thuis routes opgepakt. 

In het 2
e
 kwartaal van 2016 worden de uitvoering van de ontwerpen gestart.  

 Voor de Acacialaan, Ericalaan, Hoogmadeseweg is een plan van aanpak is opgesteld. Geluid is een 

belangrijk aandachtspunt (Acacialaan). Daarom worden scenario’s opgesteld welke tot een keuze 

moeten leiden. Verwachte uitvoering is in 2016. 
 

Financiële mutaties 

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

Engelendaal 

 De herinrichting van de kruispunten van Engelendaal hebben wat tegenvallers, zowel technisch als 

financieel, gehad. De werkzaamheden hebben hierdoor vertraging opgelopen. De tegenvallers konden 

binnen het verstrekte krediet worden opgevangen. 

 

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

[R] Een voorkeursscenario voor Acacialaan, Ericalaan, Hoogmadeseweg kan hoger uitvallen dan 

het beschikbare krediet.

[M]* Uitgangspunten ontwerp aanpassen.

[M]* Een subsidie is aangevraagd bij de provincie, deze is in maart 2016 verleend en 

vooruitontvangen.  
 

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

herstructurering van het perceel op het bedrijventerrein Lage Zijde. 
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Voortgang project 

 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. Momenteel is een gebieds-

visie in voorbereiding. Het plan van aanpak is vastgesteld.  

 In oktober 2015 is een addendum op de koopovereenkomst met het afvalbewerkingsbedrijf opgesteld. 

Tevens heeft het transport van de juridische eigendommen naar de gemeente Leiderdorp plaatsgevon-

den. Het bedrijf heeft een omgevingsvergunning in Zoeterwoude ontvangen en is begonnen met de 

nieuwbouw op de nieuwe locatie op bedrijventerrein Grote Polder. 
 

Financiële mutaties 

Op 8 juli 2013 is het financieel kader voor de verplaatsing van het afvalbewerkingsbedrijf en de her-

structurering vastgesteld (€ 1,1 mio). Hierna is de addendum op de koopovereenkomst met het bedrijf 

getekend. Vanuit de Oude Rijnzone is een voorschot (100%) voor de herstructurering Lage Zijde, in-

clusief de verplaatsing van het bedrijf ontvangen. Bij de vaststelling van de gebiedsvisie zal eveneens 

een aanpassing van het door de raad verleende krediet worden voorgelegd. Deze kredietaanpassing 

kan worden gedekt door de bijdrage van de Oude Rijnzone. 
 

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 vervuiling 

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. 

 

 De raad heeft in juni 2015 een uitvoeringskrediet op basis van het definitief ontwerp vastgesteld. 

 In het 2
e
 kwartaal 2016 wordt de bestekfase afgerond. Na een aanbesteding kan worden gestart met de 

realisatie die in het 1
e
 kwartaal 2017 wordt afgerond. 

 Het ontwerpbestemmingsplan ‘Polder Achthoven 2016’ is opgesteld en ligt tot en met 20 april 2016 

ter inzage. 

 

Financiële mutaties 

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

De vertrouwelijke bijlagen zijn te vinden in het besloten gedeelte van het raadsinformatiesysteem. Aan 

de gemeentelijke planeconoom kan gevraagd worden om een toelichting hierop. 

 


