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Afdeling:  Beleid Ruimte  Leiderdorp, 5 april 2016  

Onderwerp: De Gemeentelijke Integrale 

Grondexploitatie (GIG) 2016 en 

de bijbehorende specifieke 

kredietaanvragen 

 Aan de raad.  

 

 

*Z008A7B72A7* 
 

Beslispunten 

1. De GIG 2016 (mutatiedatum 29-03-16) inclusief bijbehorende grondexploitaties en 
financiële investeringsoverzichten vast te stellen als financieel kader voor de ruimtelijke 
projecten.  

2. De gewijzigde resultaten van onderstaande grondexploitaties voor W4 per 01-01-16 en 
het op basis van dit resultaat bijgestelde uitvoeringskrediet vast te stellen:  

 Vierzicht (-/- € 1.379.595,-)  

 Plantage (-/- € 3.663.378,-)  
3. De gewijzigde resultaten van onderstaande investeringsoverzichten voor W4 per  

01-01-16 en de op basis van deze resultaten bijgestelde investeringskredieten vast te 
stellen:  

 Fietsbruggen en -paden W4 (-/- € 4.561.526,-)  

 Weteringpark (inrichting en ontsluiting) (-/- € 3.043.102,-)  

 Verbreding viaduct Ericalaan/geluidswallen (-/- € 1.017.634,-)  
4. Het gewijzigde resultaat van onderstaande grondexploitatie voor Overige ruimtelijke 

projecten per 01-01-16 en het op basis van dit resultaat bijgestelde uitvoerings-krediet 
vast te stellen:  

 Amaliaplein (€ 3.174.307,-)  
5. De begrotingswijziging voor het jaar 2016 inzake de GIG2016 vast te stellen  
6. Kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit.  

 
 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Periodiek w ordt voor alle lopende projecten, individueel en voor het totaal aan 
projecten, de f inanciële tussenstand opgemaakt . De gemeenteraad w ordt tw ee maal 
per jaar geïnformeerd, eenmaal op basis van de actualisat ie van de grondexploitat ies 
verzameld in de GIG en eenmaal op basis van een f inanciële voortgangsrapportage 
GIG.  
In de rapportage GIG 2016 (bijlage 1) is de herziening per 01/01/16 van de 
grondexploitat ies en daarmee de Gemeentelijke Integrale Grondexploitat ie (GIG) 
opgenomen. Eind 2016 w ordt de raad geïnformeerd over de voortgang ten opzichte 
van deze rapportage.  
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1.b Voorgeschiedenis 

 Op 15 juni 2015 heeft de raad de Gemeentelijke Integrale Grondexploitat ie (GIG 
2015 d.d. 19 mei 2015) en daarmee de herziening per 01/01/2015 van de 
grondexploitat ies 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). 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Grondbeleid en Ruimtelijke ordening 

2 Beoogd effect 

Met de rapportage GIG2016 (bijlage 1) w ordt geïnformeerd over de geprognosticeerde 
f inanciële stand van zaken. Met het vaststellen van de (gew ijzigde) resultaten van de 
respectievelijke grondexploitat ies wordt het f inanciële kader per project vastgelegd. De 
GIG geeft voor de ruimtelijke projecten een nadere onderbouw ing van het nog vast te 
stellen jaarverslag van de gemeente. Na vaststelling van de GIG w orden de f inanciële 
consequenties tevens meegenomen in de begroting. 

 
3 Argumenten 

1.1 De GIG geeft inzicht in de huidige stand van zaken  
De huidige inzichten zijn gebaseerd op jaarplannen door de individuele projectleiders. Per  
project is de afgelopen periode de grondexploitatie onder verantwoordelijkheid en op basis  
van gegevens van de projectleiders geactualiseerd per 01-01-2016. De aangeleverde  
stukken zijn door de planeconoom op hoofdlijnen inhoudelijk getoetst waar mogelijk en  
wenselijk. 
 
1.2+5.1+6.1 Alle grondexploitaties zijn omgezet naar netto contante waarde 01-01-2016  
Door alle grondexploitaties en investeringskredieten vast te stellen kunnen de resultaten per 
01-01-2016 alsmede de verdeling van de budgetten per jaar in de financiële administratie en in 
de planning en control stukken worden verwerkt. Als het resultaat van grondexploitaties en 
investeringskredieten van de GIG2016 vergeleken met de GIG2015 op netto contante waarde 
01-01-2015 niet gewijzigd is, is namelijk het resultaat op netto contante waarde 01-01-2016 wel 
gewijzigd en kunnen ook in de fasering wijzigingen zijn opgetreden die dus per saldo geen 
wijzigingen op het resultaat op 01-01-2015 veroorzaken. 
 
2.1 Het resultaat van de integrale grondexploitatie voor de ontwikkelingslocaties W4 is 
gewijzigd.  
De toename van het resultaat van de W4 - Ontwikkelingslocaties met circa +/+ € 1,7 mio 
(voordelig) is het gevolg van: 

 Ontw ikkeling van ongeveer de helf t  van kavel 1 Vierzicht (+ /+  €  0,68 mio 
voordelig). 

 Bij het project ‘Plantage’  zijn de aanbestedingen voor bouw - en woonrijpmaken 
verw erkt in de grondexploitat ie w aardoor diverse kostenramingen aangepast 
konden w orden (+ /+  € 1,02 mio voordelig). 

 
 
 
 
                                            
1 Deze brief is op 9 november 2015 verzonden met kenmerk Z/15/021061/40638 
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3.1 Het W4 resultaat van de investeringsprojecten is gewijzigd.  
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 f ietspad in de groenzone tussen Oranjew ijk en de Rijksw eg A4 is 
aangelegd door Rijksw aterstaat. Hier staat tegenover dat eenzelfde bedrag vanuit 
de bestemmingsreserve W4 is overgeheveld naar de bestemmingsreserve 
egalisat ie exploitat ielasten voor het onderhoud groen/verlicht ing/f ietspad (conform 
raadsbesluit  bij de GIG2015). 

 Naderende afronding van het project ‘Weteringpark’  w aardoor kostenramingen 
kunnen w orden verlaagd (+ /+  € 0,30 mio voordelig). 

 Verschuiving boekw aarde van project ‘Grondberging Munnikkenpolder’  (+ /+  
€ 0,07 mio, voordelig). De boekw aarde van het project dient jaarlijks ten laste te 
w orden gebracht aan de bestemmingsreserve W4. Tegenover deze voordelige 
mutatie voor het project staat de mutatie van -/- € 0,07 mio (nadelig) bij de W4 
afgesloten projecten / overige projecten in reserve. Per saldo is het resultaat van 
het project op netto contante w aarde 01-01-2015 dus niet aangepast.  

 Naderende afronding van het project ‘Verbreding viaduct Ericalaan’ , de 
geluidsw allen w orden niet openbaar gebied w aardoor de inricht ingskosten kunnen 
w orden verlaagd (+ /+  €  0,35 mio voordelig).  

 
4.1 Het resultaat van de Integrale Grondexploitatie voor de Overige ruimtelijke projecten is 
gewijzigd  
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 inschatting is gemaakt voor een investering (planschade) in verband met het 
herbestemmen van een deel van de Oranjegalerij. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1+2.1+3.1+4.1+5.1+6.1 De geprognosticeerde mutaties zijn bepaald op basis van de huidige 
inzichten.  
Het is aannemelijk dat een aantal uitgangspunten, zoals nu zijn aangenomen, gedurende de 
exploitatieperiode wijzigen. Teneinde zicht en grip te houden op de bandbreedte van het 
resultaat zijn de risico’s en optimalisatiemogelijkheden in beeld gebracht. In de jaarrekening 
2015 is de GIG 2016 reeds verwerkt.  

 
5 Duurzaamheid 

Dit is niet van toepassing op dit voorstel. 
 

6 Communicatie en participatie 

Bij de raadsbehandeling wordt de rapportage GIG 2016 openbaar behoudens de bij deze 
rapportage behorende vertrouwelijke bijlagen. Deze staan in het besloten gedeelte van het 
raadsinformatiesysteem. 
De projecten binnen de GIG hebben een eigen communicatie- en participatietraject.  
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7 Kosten, baten en dekking 

W4 

Uitgangspunt was dat de totale W4-ontwikkeling budgetneutraal gerealiseerd wordt. Bij het 
afsluiten van de projecten zullen de resultaten van de grondexploitaties voor de 
ontwikkelingslocaties ten bate of ten laste worden gebracht van de bestemmingsreserve W4. 
De resultaten van de investeringsprojecten worden bij het afsluiten ten laste gebracht van de 
bestemmingsreserve W4. Indien dekking door de bestemmingsreserve W4 niet mogelijk is, zal 
worden voorzien in een alternatieve 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. 
In 2008 en 2009 is het tekort op de W4 projecten in de GIG afgedekt door extra stortingen in de 
bestemmingsreserve W4. Eind 2009 sloot de bestemmingsreserve W4 exact aan met het tekort 
op de W4 projecten. Eind 2010 was het verwachte tekort van de GIG 2011 ten opzichte van de 
GIG 2010 € 70.000,- minder nadelig geworden. Gezien het geringe verschil is dit bedrag 
destijds in de bestemmingsreserve gehouden. Bij de GIG2012 is er € 4.265.000,- bijgestort. Bij 
de GIG2013 t/m GIG2015 was er geen aanleiding om bij te storten. Ook voor de GIG 2016 is er 
geen reden om bij te storten. In de vertrouwelijke bijlage 2b van de GIG rapportage is de 
verwachte stand van de bestemmingsreserve W4 vanaf 2015 weergegeven. 
De totale mutatie ten opzichte van de GIG2015 is voor de GIG W4 +/+ € 2,52 mio voordelig. Dit 
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 Begroting en Verantwoording (BBV) is hiervoor een voorziening getroffen van in totaal 
€ 7,3 mio: 
 
Vierzicht - Kavel 1+5 + reststrook  € -1.379.595 
Plantage         € -3.663.378 
Bospoort – Zuid       € -2.306.132 
Totaal voorziening W4     € -7.349.104 
 
De bestemmingsreserve W4 komt hiermee op een stand van € 12.994.260,- per 31-12-2015. 

  

Centrumplan 
Uitgangspunt van de gemeenteraad voor de Integrale Grondexploitatie Centrumplan is een 
minimaal budgetneutrale ontwikkeling. Aan deze eis wordt vooralsnog ruim voldaan. 
Bij het afsluiten van de projecten zullen de resultaten van de grondexploitaties ten bate of ten 
laste worden gebracht van de algemene reserve bouw- en grondexploitaties. Van het 
Centrumplan is alleen nog de grondexploitatie Centrumplein lopend. 
 
Overige ruimtelijke projecten  
Bij het afsluiten van het project Amaliaplein zal het resultaat van de grondexploitatie ten bate 
worden gebracht van de algemene reserve bouw- en grondexploitaties.  
Zie bijlage 2 voor een toelichting op het project ‘Herinrichting polder Achthoven’.  
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Algemene reserves  
Zoals besproken in de raadscommissie Bestuur & Maatschappij van 19 maart 2012  
worden uitnamen uit de algemene reserves getoetst aan de volgende uitgangspunten:  
1. Het moet gaan om eenmalige middelen  

2. Bijbehorende kosten moeten tegelijkertijd worden afgedekt  

3. Eenmalige lasten ter verlaging van toekomstige structurele lasten  

4. Het ratio van het weerstandsvermogen blijft minimaal voldoende  

5. Onttrekking ter beperking van de (toekomstige) risico’s  

6. Besluitvorming direct vastleggen in de begroting  

7. Bij besluitvorming levert het college standaard een overzicht aan met mogelijke toekomstige 
uitnamen  

8. Algemene reserves hebben een bodem  
 
Bovengenoemde uitnamen uit de reserves voldoen hieraan. 

Begrotingswijziging 
De begrotingswijziging GIG2016 vast te stellen door de raad; 
Programma 2016 2017 2018

Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs -               -                  -                  -                 -                 -             

2 - Werk en Inkomen -               -                  -                  -                 -                 -             

3 - Kunst, Cultuur en Sport -               -                  -                  -                 -                 -             

4 - Beheer openbare ruimte -               -                  -                  -                 -                 -             

5 - Ruimtelijk beleid -               -                  -                  -                 -                 -             

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid -               -                  -                  -                 -                 -             

7 - Grondontwikkeling -25.234.831   19.012.481       -21.560.965      14.675.436      -2.702.936      468.761      

Algemene Dekkingsmiddelen -1.940.051     935.701           -1.174.685        709.267          -164.378         93.048       

Saldo van baten en lasten -27.174.882   19.948.182       -22.735.650      15.384.703      -2.867.314      561.809      

Mutatie reserves -6.808.360     12.773.491       -11.203.472      17.822.780      -322.675         2.470.386   

Resultaat 74.597 590.691 157.793

Nadeel Nadeel Nadeel  
 

Per saldo is de begrotingswijziging neutraal. Wel zijn er mutaties op de renteberekening. Deze 
worden binnen de begroting verrekend.  
 

8 Evaluatie 

Eind 2016 wordt de raad geïnformeerd over de voortgang ten opzichte van de rapportage GIG 
2016 bij de Voortgangsrapportage GIG 2016. 
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
1. GIG_2016_Rapport_2016_03_29 (Z/15/022502/54108)  


