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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 2017 is de raad bij de 2
e
 bestuursrapportage 2017 over de financiële voortgang geïnfor-

meerd via de Voortgangsrapportage GIG 2017. Bij voortgangsrapportages vindt geen financiële doorre-

kening plaats. In de voorliggende rapportage is dit wel gebeurd. 

 

In tabel 1 zijn de resultaten van de GIG per 2018 afgezet tegen de GIG-versie van 2017 (vastgesteld 29 

mei 2017). Voor de vergelijkbaarheid zijn de bedragen tevens uitgedrukt als netto contante waarde 

(NCW) per 01-01-2017. 
 

GIG - 2018 GIG - 2018 GIG - 2017 Verschil

NCW  01-01-18 NCW  01-01-17NCW  01-01-17 NCW  01-01-17

Vierzicht - Kavel 1+5 + reststrook (af te sluiten per 31-12-17) 1.093.522-€    1.072.080-€    1.282.648-€    210.568€         

Mauritskw artier - Kavel M 185.155€       181.792€       163.791€       18.002€           

Plantage (af te sluiten per 31-12-17) 2.136.449-€    2.094.558-€    2.280.179-€    185.622€         

Bospoort - Noord 881.307€       865.299€       7.526.699€    6.661.399-€      

Bospoort - Zuid 2.153.799-€    2.111.568-€    2.184.745-€    73.177€           

Fietsbruggen en -paden W4 3.501.050-€    3.432.402-€    3.845.104-€    412.702€         

7.818.357-€    7.663.516-€    1.902.186-€    5.761.330-€      

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

Amaliaplein 3.055.573€    3.000.072€    3.151.178€    151.106-€         

Driemaster 233.394€       229.155€       -€              229.155€         

3.288.967€    3.229.227€    3.151.178€    78.049€           

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

TOTAALOVERZICHT

Totaal W4 projecten

Totaal Overige ruimtelijke projecten

Tabel 1: Netto contant resultaat Integrale Grondexploitaties 2017-2018 

  

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 zullen bij het afsluiten van de grondexploitaties ten bate of ten laste worden gebracht van de 

algemene reserve bouw- en grondexploitaties.  

 

Naast de integrale grondexploitaties zijn de Overige investeringsprojecten in de GIG 2018 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. Er is aan de voorkant 

rekening gehouden met bepaalde uitgaven binnen het krediet waar dus ook navenante kapitaallasten te-

genover staan. Als er minder wordt uitgegeven dan geraamd, worden de kapitaallasten lager dan in eerste 

instantie geraamd. 

 

1.2. W4 
Ten opzichte van de GIG 2017 is er voor W4 een mutatie van -/- € 5,76  mio (nadelig). Dit leidt tot een 

totaal resultaat voor W4  van -/- € 7,82 mio (nadelig op netto contante waarde 01/01/2018). Dit wordt  
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veroorzaakt door: 

• Bijstelling van kostenramingen bij de projecten Mauritskwartier, Bospoort Zuid en ‘Fietspaden en –

bruggen W4’ (ca. +/+ 0,50 mio voordelig) 

• Afronding van de projecten ‘Vierzicht’ en ‘Plantage’ waardoor de budgetten kunnen vrijvallen (ca. 

+/+ € 0,40 mio voordelig). 

• Winstneming en bijstelling van de kostenramingen bij het project Bospoort Noord (ca. -/- € 6,7 mio 

nadelig). De winstneming betekent een nadeel voor de GIG maar is een voordeel voor de algemene re-

serve bouw- en grondexploitaties; voor de gemeente dus per saldo neutraal. 
 

Voor een aantal van de W4 projecten is het resultaat nadelig. Op basis van het Besluit Begroting en Ver-

antwoording (BBV) is hiervoor een voorziening getroffen van in totaal € 5,65 mio (zie tabel 2). 
 

GIG - 2018 GIG - 2018 GIG - 2017 Verschil

NCW  01-01-18 NCW  01-01-17NCW  01-01-17 NCW  01-01-17

Bospoort - Zuid 2.153.799-€    2.111.568-€    2.184.745-€    73.177€           

Fietsbruggen en -paden W4 3.501.050-€    3.432.402-€    3.845.104-€    412.702€         

5.654.849-€    5.543.970-€    6.029.849-€    485.879€         

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

Getroffen voorzieningen W4

Totaal

Tabel 2: Voorzieningen W4 

 

1.3. Overige ruimtelijke projecten 
Het resultaat van de integrale grondexploitatie voor de Overige ruimtelijke projecten is gewijzigd met 

€ 0,078 miljoen (voordelig) tot een resultaat van € 3,29 miljoen. Dit betreft de projecten Amaliaplein en 

Driemaster. De wijziging van het resultaat komt met name door: 

• Bijstellen ramingen van het project Amaliaplein naar aanleiding van scopewijziging herinrichting 

parkeerterrein (ca. -/-0,15 mio nadelig). 

• Het openen van de grondexploitatie Driemaster (ca. +/+0,23 mio voordelig). 
 

1.4. Overige investeringsprojecten 

boekwaarde Prognose restant

krediet t/m uitgaven budget

31-12-2017

Herstructurering Lage Zijde* 1.869.850-€    258.639-€       1.611.211-€    -€                

Polder Achthoven* 2.234.056-€    2.181.186-€    52.870-€         -€                

Infocentrum A4/HSL* 70.000-€         -€              70.000-€         -€                

Verhuiscarrousel Sterrentuin; inrichting Sterrentuin 2.500.000-€    -€              2.500.000-€    -€                

Verhuiscarrousel Sterrentuin; inrichting Gemeentew erf 550.000-€       -€              550.000-€       -€                

Totaal 7.223.906-€    2.439.825-€    4.784.081-€    -€                

(neutraal)

OVERIGE INVESTERINGSPROJECTEN

* Deze kredieten worden volledig gedekt door subsidies/bijdragen

Tabel 3: kredieten Overige investeringsprojecten 

 

Bij de overige investeringsprojecten is geen mutatie voorzien ten opzichte van het verstrekte krediet (zie 

tabel 3). Ten opzichte van de GIG2017 zijn de projecten Infocentrum A4/HSL en Verhuiscarrousel Ster-

rentuin toegevoegd. 
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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 eenmaal op basis van een financiële voortgangs-

rapportage GIG. De voortgangsrapportage GIG wordt meegenomen in de tweede Bestuursrapportage. 
 

In de voorliggende rapportage is de herziening per 01/01/2018 van de grondexploitaties en daarmee de 

Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG 2018) opgenomen. 

Eind 2018 wordt de raad geïnformeerd over de voortgang ten opzichte van deze rapportage in de tweede 

Bestuursrapportage. 
 

Op 29 mei 2017 heeft de raad de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG 2017 d.d. 24 april 2017) 

en daarmee de herziening per 01/01/2017 van de grondexploitaties vastgesteld. De GIG 2017 is te vinden 

in het raadsinformatiesysteem.  

Op 13 november 2017 heeft de raad de 2
e
 Bestuursrapportage 2017 vastgesteld waarin de Voortgangs-

rapportage GIG 2017 (september 2017) is opgenomen. 
 

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

instrumenten 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. 
 

2.2. Vennootschapsbelasting 
Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsactiviteiten, voor zover daarmee een onderneming wordt gedreven, 

belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). 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 

In 2016 is bekeken of de gemeente door de ‘ondernemerspoort’ komt en al dan niet als onderneming 

wordt geclassificeerd en daarmee belastingplichtig wordt. Naar aanleiding van een Quickscan van de 

grondexploitaties in 2016 is de insteek dat er op grond van de beoordeling van de GIG2016 uitgegaan 

mag worden van het niet Vpb-plichtig worden van het grondbedrijf. Dit gelet op een sterk negatief saldo 
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van de operationele grondexploitaties. Deze insteek is op 17 oktober 2016 besproken met de belasting-

dienst. Bij de daadwerkelijke aangifte wordt zekerheid verkregen of deze aanname juist is voor de ge-

meente. Op basis van de GIG2018 is een nieuwe Quickscan gemaakt, waarin, net als bij de GIG2017, de 

operationele grondexploitaties een negatief saldo hebben. Echter voor de GIG2019 zou het saldo van de 

operationele grondexploitaties positief kunnen worden, aangezien dan nadelige (deel)grondexploitaties 

van W4 afgesloten zijn. Dit is ter advisering bij de fiscalisten neergelegd, dit is nog in behandeling. 
 

2.3. Interne uren 
Interne plankosten werden in eerdere jaren doorbelast aan de projecten op basis van capaciteitsraming en 

kostenverdeelsysteem. Momenteel is dit wettelijk niet meer toegestaan. Personele kosten worden nu op 1 

plek bijgehouden in de gemeentelijke exploitatie. Dit betekent dat de interne uren niet meer aan grondex-

ploitaties worden doorbelast. Hierdoor zijn deze plankosten uit de prognoses van de grondexploitaties 

gehaald. Dit levert voor de GIG 2018 een voordeel op. Per saldo voor de gemeente maakt het niet uit; de 

capaciteit van personeel is opgenomen in de exploitatie.  

We houden wel de interne plankosten (werkelijk besteedde uren) op grondexploitaties separaat bij, zodat 

ze in het kader van verantwoording vennootschapsbelasting kunnen worden opgevoerd als kosten. 

Ook voor projecten die van subsidies afhankelijk zijn of waarbij kostenverhaal aan de orde is, worden de 

interne uren separaat bijgehouden. 
 

2.4. Parameters 
Bij de herziening per 1/1/2018 van de grondexploitaties in de GIG 2018 hanteren we de volgende para-

meters: 

• Rentepercentage: 1,85%  

• Kostenindex: 2,5%  

• Opbrengstenindex: 0%  

• De disconteringsvoet zoals door de commissie BBV voorgeschreven is voor de positieve grondex-

ploitaties gelijk aan de rente (1,85%). Voor de negatieve grondexploitaties is de disconteringsvoet 

gelijk gesteld aan het maximaal meerjarig streefpercentage voor inflatie van de Europese Centrale 

Bank. Dit staat op 2%. 
 

2.5. 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 2017 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 binnen de GIG worden meegenomen bij de actualisatie van de risico’s van de planning & 

controlproducten. 
 

2.6. 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.  

Per project zijn de risico's en beheersmaatregelen aangegeven.  
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Het belangrijkste projectoverstijgende risico is op dit moment de aanbestedingsmarkt. Wegens krapte op 

de markt en de stijging van de prijzen is er sprake van vertraging en hogere ramingen. In de grondexploi-

taties zijn de budgetten bijgesteld en is de parameter kostenstijging verhoogd.  

Daarnaast is er het risico van het betalen van vennootschapsbelasting. In beginsel zal een dergelijke post 

gedekt moeten worden uit het positieve resultaat van de betreffende grondexploitatie dan wel uit de re-

serve bouw- en grondexploitaties waar de positieve resultaten in worden gestort.  

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 en eventuele inrichtingseisen van 

de strook tussen de bebouwing en de snelweg. 

Ook de agenda omgevingsvisie Hart van Holland biedt kansen voor ontwikkeling van de W4 zone. 

 

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 2,5%, 

een opbrengstenindex van 0% en een rente en disconteringsvoet
1
 van 1,85%. In tabel 4 is aangegeven 

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

grondexploitaties. 
 

GEVOELIGHEIDSANALYSE W4

Afw ijking Afw ijking

% %

1.299.419-€     

57.000-€           -1,00% Rente (1,85%) 1,00% 29.000-€           

140.000-€         1,00% Kostenindex (2,5%) -1,00% 60.000€           

130.000-€         -1,00% Opbrengstenindex (0%) 1,00% 40.000€           

Negatieve afw ijking Basisresultaat NCW Positieve afw ijking

excl. btw excl. btw excl. btw

 
Tabel 4: Gevoeligheidsanalyse GIG2018 

 

In de tabel is te zien dat het effect het grootst is bij een stijging van de kosten. Een rentestijging van 1% 

geeft ook nog een negatieve afwijking op het resultaat. Pas als de rente stijgt met meer dan 3% ontstaat er 

een positieve afwijking. 

 

2.7. Leeswijzer 
In de hierna volgende hoofdstukken worden de mutaties en de voortgang per project per cluster behan-

deld. Het gaat momenteel om drie clusters van projecten:  

1. Integrale Grondexploitatie W4 (hoofdstuk 3),  

2. Overige ruimtelijke projecten (hoofdstuk 4)  

3. Overige investeringsprojecten (hoofdstuk 5). 

                                                      
1
 Bij grondexploitaties met een nadelig resultaat wordt een disconteringsvoet van 2% gerekend, conform de BBV 
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Cluster 1 en 2 (hoofdstuk 3 en 4) bevat de grondexploitaties. In de vertrouwelijke bijlage 1a zijn deze in 

een totaaloverzicht opgenomen. Elke kolom in dit totaaloverzicht toont het totaalresultaat van een pro-

ject. De rekensystematiek van de grondexploitaties is gebaseerd op een gestandaardiseerde dynamische 

eindwaardeberekening, waardoor resultaten op netto contante waarde vergelijkbaar zijn en naast het to-

taalresultaat ook de totale kasstroom inzichtelijk kan worden gemaakt. In de respectievelijke rijen zijn de 

algemene uitgangspunten, parameters, kosten en opbrengsten en het exploitatiesaldo opgenomen. Het 

exploitatiesaldo wordt zowel nominaal, geïndexeerd (of reëel), op eindwaarde als netto-contant gepresen-

teerd. Dit saldo op netto contante waarde is het saldo, waarop uiteindelijk de bewaking van het financiële 

(totaal)resultaat plaatsvindt
2
. Naast het saldo is ook per project de boekwaarde

3
 per 31/12/2017 weerge-

geven. 

In de paragraaf grondbeleid van de jaarrekening wordt voor het overzicht per complex grondbedrijf ver-

wezen naar de GIG 2018. Deze vertrouwelijke tabel is opgenomen in de vertrouwelijke bijlage 1b. 

In de vertrouwelijke bijlage 2 is een overzicht van de reserve bouw- en grondexploitaties opgenomen. Op 

basis van de huidige inzichten kunnen naar verwachting in 2019 de laatste GIG projecten worden afge-

sloten. 

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

vens van de projectleiders geactualiseerd per 01/01/2018. In de vertrouwelijke bijlage 3 zijn deze grond-

exploitaties 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 2018 afgezet tegen de GIG van 2017. Voor de vergelijkbaarheid zijn de bedragen 

uitgedrukt als netto contante waarde per 01/01/2017. 

Bijlage 5 geeft de plankaart weer van de projecten van W4 en de Overige ruimtelijke projecten. 

 

Cluster 3 (hoofdstuk 5) betreft de budgetbewaking van de overige investeringsprojecten. Hiertoe is een 

budgetbewakingssysteem opgezet dat vergelijkbaar is met die van de grondexploitaties. Het gaat om de 

investeringsprojecten (niet zijnde vervangings- cq renovatieinvesteringen en onderhoudsprogramma’s) 

die een grote investering vergen (van meer dan 0,5 miljoen euro). De projecten die momenteel hieronder 

vallen zijn: Herstructurering Lage Zijde, Polder Achthoven (Ruigekade), Infocentrum A4/HSL en Ver-

huiscarrousel Sterrentuin (en Gemeentewerf) 

 

                                                      
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 31-12-2016. Deze boekwaarde is verwerkt in het 
resultaat op netto contante waarde. 
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3 Integrale Grondexploitatie W4 

3.1. Resultaat 
 

In tabel 5 zijn de resultaten van de W4-grondexploitaties per 2018 afgezet tegen de GIG 2017. Voor de 

vergelijkbaarheid zijn de bedragen uitgedrukt als netto contante waarde per 01-01-2017. 
 

GIG - 2018 GIG - 2018 GIG - 2017 Verschil

NCW  01-01-18 NCW  01-01-17NCW  01-01-17 NCW  01-01-17

Vierzicht - Kavel 1+5 + reststrook (af te sluiten per 31-12-17) 1.093.522-€    1.072.080-€    1.282.648-€    210.568€         

Mauritskw artier - Kavel M 185.155€       181.792€       163.791€       18.002€           

Plantage (af te sluiten per 31-12-17) 2.136.449-€    2.094.558-€    2.280.179-€    185.622€         

Bospoort - Noord 881.307€       865.299€       7.526.699€    6.661.399-€      

Bospoort - Zuid 2.153.799-€    2.111.568-€    2.184.745-€    73.177€           

Fietsbruggen en -paden W4 3.501.050-€    3.432.402-€    3.845.104-€    412.702€         

Totaal 7.818.357-€    7.663.516-€    1.902.186-€    5.761.330-€      

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

W4 projecten

Tabel 5: Netto contant resultaat Integrale Grondexploitatie W4 2017-2018 

 

Bij het afsluiten van de projecten worden de resultaten van de W4-grondexploitaties ten bate of ten laste 

gebracht van de algemene reserve bouw- en grondexploitaties.  

Voor een aantal van de W4 projecten is het resultaat nadelig. Op basis van het Besluit Begroting en Ver-

antwoording (BBV) is hiervoor een voorziening getroffen van in totaal € 5,65 mio (zie tabel 6). 

Een overzicht van de algemene reserve bouw- en grondexploitaties is te vinden in bijlage 2b, hierin is 

ook de ophoging of vrijval van voorzieningen opgenomen.  
 

GIG - 2018 GIG - 2018 GIG - 2017 Verschil

NCW  01-01-18 NCW  01-01-17NCW  01-01-17 NCW  01-01-17

Bospoort - Zuid 2.153.799-€    2.111.568-€    2.184.745-€    73.177€           

Fietsbruggen en -paden W4 3.501.050-€    3.432.402-€    3.845.104-€    412.702€         

5.654.849-€    5.543.970-€    6.029.849-€    485.879€         

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

Getroffen voorzieningen W4

Totaal

 
Tabel 6: Voorzieningen W4 

 

Ten opzichte van de GIG 2017 is er voor W4 een mutatie van € 5,76 mio (nadelig), zie tabel 5. Dit leidt 

tot een totaal resultaat voor W4  van € 7,82 mio (nadelig op netto contante waarde 01/01/2018). Dit 

wordt veroorzaakt door: 

• Bijstelling van kostenramingen bij de projecten Mauritskwartier, Bospoort Zuid en ‘Fietspaden en –

bruggen W4’ (ca. +/+ 0,50 mio voordelig) 

• Afronding van de projecten ‘Vierzicht’ en ‘Plantage’ waardoor de budgetten kunnen vrijvallen (ca. 

+/+ € 0,40 mio voordelig). 

• Winstneming en bijstelling van de kostenramingen bij het project Bospoort Noord (ca. -/- € 6,7 mio 

nadelig). De winstneming betekent een nadeel voor de GIG maar is een voordeel voor de algemene re-

serve bouw- en grondexploitaties; voor de gemeente dus per saldo neutraal. 
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3.2. Projecten 
De gedetailleerde grondexploitaties per project zijn opgenomen in de vertrouwelijke bijlage 3. Hieronder 

volgt per W4 project een toelichting op hoofdlijnen van de huidige stand van zaken en de financiële mu-

taties en risico’s met beheersmaatregelen.  
 

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 

• De helft van kavel 1 is in 2016 verkocht. De bouw door ontwikkelaar is gereed. Eind 2017 zijn nog 

enkele civieltechnische aansluitingen rondom het perceel uitgevoerd. 

• Het tijdelijke geluidscherm langs de A4 achter de nieuwbouw is eind juli 2017 verwijderd.  

• Ter hoogte van het project Stille Watering is voor de zomer een nieuw geluidsscherm geplaatst. De 

afwerking (stenen) is afgerond in het 3e kwartaal 2017. 

• Voor het resterende deel van kavel 1 en voor kavel 5 is nog geen concrete ontwikkeling voorzien. Bij 

de toekomstige ontwikkeling van deze kavels ontstaat een meevaller voor de GIG aangezien de op-

brengsten niet zijn geraamd. Uit de verkoopopbrengsten moet dan wel de sloop van de in 2014 ge-

plaatste tijdelijke geluidsschermen bekostigd worden en eventuele inrichtingseisen van de reststrook 

tussen de bebouwing en de snelweg. 

• Doordat de werkzaamheden en tijdelijke inrichting gereed is kan het project worden afgesloten per 

31-12-2017. Bij verkoop van de resterende kavels wordt dan een nieuwe grondexploitatie geopend. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Vierzicht per 01/01/18 is het resultaat aangepast 

(voordelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2017 zijn als volgt:  
+/+  €         55.000 Door afronding p roject vervallen restant budgetten (tijdelijke) inrichting en sloop  

geluidsvoorz iening. Bij ontwikkeling restant kavel 1 en/of kavel 5 zal met sloop - en 

inrichtingkosten nog rekening gehouden moeten worden.

+/+  €         50.000 Vrijval restant budget p lankosten. Hiervan was ca. 25k raming voor interne uren, die niet 

meer worden doorbelast aan het  p roject.

+/+  €         25.500 Percentage verdeling van de algemene p rojecten W4; totaal investering algemene 

p rojecten is verlaagd (voordeel), het  p ercentage p rognose voor Vierz icht is voor 2018 

naar 0% aangepast in verband met afronding p roject. (z ie tabel 4/p aragraaf 2.6)

+/+  €         65.000 Afronding bouw- en woonrijpmaken kavel 1 en bijstelling post  onvoorz ien

+/+  €         20.000 Opbrengsten die binnengekomen zijn voor vergoeding extra kosten woonrijpmaken bij 

het bebouwde kavel en rentevergoeding voor het bouwrijpmaken van kavel 5

-/-  €           4.932- index / rente

+/+  €       210.568 Totaal mutaties

voordelig  
 

• Voor Vierzicht – kavels 1 en 5 en reststrook was een voorziening getroffen van € 1.282.648,- Omdat 

het resultaat van de grondexploitatie minder nadelig is geworden, kan het restant van de voorziening 

vrijvallen. 
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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 res tkavel 1 en kavel 5.

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

[M] Eventuele programmaverandering (overleg met regio).

[R] Inrichtingskos ten voor s trook tussen bebouwing en snelweg alsmede maatregelen 

geluidsvoorzieningen (s loop tijdelijke geluids schermen) bij ontwikkeling van res tkavel 1 en 

kavel 5.

[M] Afs temming kos ten met ontwikkelaar.  
 

Mauritskwartier (kavel M) 

Het laatste uit te geven kavel bouwgrond van project Mauritskwartier, kavel M, is voor ongeveer de helft 

nog niet ontwikkeld (bestemming woningbouw).  
 

Voortgang project 

• In 2016 is door ontwikkelaar op ongeveer de helft van kavel M een woning gebouwd en opgeleverd. 

• Voor het resterende deel van het kavel zijn nog geen concrete kandidaten. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Mauritskwartier-Kavel M per 01/01/18 is het 

resultaat aangepast (voordelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2017 zijn als volgt:  
+/+  €         14.000 Vrijval raming voor interne uren, die niet meer worden doorbelast aan het p roject.

+/+  €           4.002 Overige p osten / index / rente

 €         18.002 Totaal mutaties

voordelig  
• De fasering van de verwachte resterende grondopbrengsten in de grondexploitatie gaat uit van 2019. 
 

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

[R] Geen of latere ontwikkeling res tant perceel Kavel M  (bes temming woondoeleinden).

[M] Overleg met ontwikkelaar over s trategie is  gaande.  

Plantage 

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

om het tennispark op deze locatie niet te verplaatsen. Daarom heeft herontwikkeling plaatsgevonden op 

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

Voortgang project 

• De bouw van de 22 woningen is in 2016 afgerond. De eindafrekening van de levering van de grond 

heeft eind 2016 plaatsgevonden. 

• Het bouwrijp maken heeft plaatsgevonden in 2015. Het woonrijp is in 2017 afgerond, met plaatsing 

van een geluidsvoorziening naast het tennispark begin september. 

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

rijksmonument. In 2017 is het ministerie tot definitieve aanwijzing overgegaan. In het kader van het 

project Limes is een kunstwerk (over de archeologie) in het plangebied geplaatst. 

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

goed (RCE) gesubsidieerd. De eindrapportage is eind 2016 door het archeologisch bureau opgeleverd 

en goedgekeurd door de RCE. De verantwoording van de subsidie heeft in 2017 plaatsgevonden. 
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Doordat het vooruitontvangen bedrag hoger is dan 50% van de gemaakte kosten dient een deel terug-

gestort te worden. Hiermee was in de grondexploitatie reeds rekening gehouden. 

• Het project kan worden afgesloten per 31-12-2017.  
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Plantage per 01/01/18 is het resultaat aangepast 

(voordelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2017 zijn als volgt: 
+/+  €       114.500 Door afronding p roject vervallen restant budgetten bouw-/woonrijpmaken

+/+  €         18.500 Percentage verdeling van de algemene p rojecten W4; totaal investering algemene 

p rojecten is verlaagd (voordeel), het  p ercentage p rognose voor Plantage is voor 2018 

naar 0% aangepast in verband met afronding p roject. (z ie tabel 4/p aragraaf 2.6)

+/+  €         60.000 Door afronding p roject vervallen restant budgetten overige kosten/ post onvoorzien

-/-  €           7.378- index / rente

+/+  €       185.622 Totaal mutaties

voordelig  
• Voor Plantage was een voorziening getroffen van € 2.280.179,-. Omdat het resultaat van de grondex-

ploitatie minder nadelig is geworden, kan het restant van de voorziening vrijvallen. 
 

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 worden verwijderd. 

• In 2017 zijn voor het bouwrijp maken van het terrein voor IKEA de nodige kabels en leidingen ver-

wijderd, inclusief de op 25 m diepte gelegen gastransportleiding. 

• Met ontwikkelaar zijn afspraken gemaakt over enkele contractaanpassingen gelet op de inmiddels 

verouderde realisatieovereenkomst uit 2006. Vervolgens heeft op 21 december 2017 de juridische le-

vering van de grond plaats gevonden en is de restant koopsom in verband met verplaatsing pannen-

koekenboerderij voldaan. 

• 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. 

• In het 3e kwartaal 2018 wordt naar verwachting een bouwplan ingediend voor het woonwarenhuis 

door ontwikkelaar. 

• Conform de regelgeving van het BBV heeft er winstneming plaatsgevonden aangezien alle opbreng-

sten binnen zijn. De winst is toegevoegd aan de algemene reserve bouw- en grondexploitaties. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Bospoort - Noord per 01/01/18 is het resultaat 

aangepast (nadelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2017 zijn als volgt: 
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+/+  €         56.500 Totale grondverwerving viel lager uit dan waarmee rekening was gehouden.

+/+  €         42.500  Posit ieve administrat ieve correct ie ivm levering gronden aan ontwikkelaar

+/+  €         32.500 Bijstelling p lankosten n.a.v. naderende afronding p roject , hiervan is ca. 12k vrijval 

raming voor interne uren, die niet meer worden doorbelast  aan het p roject .

+/+  €           5.500 Percentage verdeling van de algemene p rojecten W4; totaal investering algemene 

p rojecten is verlaagd (voordeel), het  p ercentage p rognose voor Bospoort Noord is gelijk 

gebleven (25%; neutraal). 

(zie tabel 4/p aragraaf 2.6)

+/+  €         93.500 Bijstelling van de reservering voor extra kosten (voormalig post  onvoorz ien).

+/+  €           9.000 Parameter rente van 1,56% naar 1,85%

-/-  €    7.000.000- Conform de regelgeving van het BBV heeft er winstneming p laatsgevonden aangezien 

alle opbrengsten binnen zijn. De winst is toegevoegd aan de algemene reserve bouw- en 

grondex-p loitat ies.

+/+  €         99.101 Overige posten / index / faseringsvoordeel

-/-  €    6.661.399- Totaal mutaties

nadelig  
De winstneming betekent een nadeel voor de GIG maar is een voordeel voor de algemene reserve bouw- 

en grondexploitaties; voor de gemeente dus per saldo neutraal. 
 

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. 

• Voor de paviljoens 1 en 2 (gemeente is hier grondeigenaar) zijn nog geen concrete kandidaten. Het 

hotel naast de paviljoens is van eigenaar veranderd. De nieuwe eigenaar onderzoekt ontwikkeling op 

het terrein met een mogelijke combinatie van paviljoen 3. Dit schept ook kansen voor paviljoen 1 en 

2.  

• Het realiseren van de laanontsluiting wordt in 2018 opgepakt in overleg met de ontwikkelaar nieuw-

bouw woonwarenhuis en de andere betrokken grondeigenaren. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Bospoort - Zuid per 01/01/18 is het resultaat 

aangepast (voordelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2017 zijn als volgt: 

-/-  €         27.000- Percentage verdeling van de algemene projecten W4; totaal investering algemene 

projecten is verlaagd (voordeel), het percentage prognose voor Bospoort Zuid is 

gestegen van 25% naar 70% aangezien de meeste W4 projecten afgesloten worden 

(nadelig) (zie tabel 4/paragraaf 2.6).

+/+  €         38.800 Bijstelling raming bouw- en woonrijpmaken

+/+  €         32.500 Vrijval raming voor interne uren, die niet meer worden doorbelast aan het project.

+/+  €         23.000 Bijstelling van de reservering voor extra kosten (voormalig post onvoorzien).

-/-  €         11.000- Parameter kostenstijging van 2% naar 2,5%.

+/+  €         16.877 Overige posten / index / rente

+/+  €         73.177 Totaal mutaties

voordelig  
• Aangezien de laanontsluiting ook gerealiseerd dient te worden voor het woonwarenhuis draagt Bos-

poort Noord circa € 800.000,- bij aan Bospoort Zuid. Ondanks deze bijdrage is het resultaat van Bos-

poort Zuid nadelig waardoor er een voorziening is getroffen (van € 2.153.799,-). Het project 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 fasering van de verwachte opbrengsten in de grondexploitatie gaat uit van 2019. 
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Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R] Ontwikkeling van de paviljoens  (marktris ico).

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

verkopen en te realiseren.

[M] Eventuele programmaverandering.

[M] Veranderde eisen geluidsvoorziening (wetgeving) meenemen in de planontwikkeling.

[R]* Sloopkos ten tijdelijke geluidswering hoger dan voorzien

[M]* Kos tenefficient aanbes teden (indien mogelijk niet gefaseerd verwijderen)

[R]* Vertraging aanleg laanonts luiting waardoor bijdrage ontwikkelaar vervalt.

[M]* Overleg grondeigenaren en s turen op ontwerp om tijdige aanleg te s timuleren.
 

 

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. 

• Het fietspad onder de A4 naar de Persant Snoepweg. is medio 2016 aangelegd. 

• De fietsoversteek op de Persant Snoepweg is meegenomen bij de werkzaamheden aan de Persant 

Snoepweg in het laatste kwartaal van 2017.  

• De brug over de Does is vervangen door een verbinding die zal lopen over de Dwarswatering via het 

toekomstige Groene Hart centrum langs de N446 richting Ruigekade. De aanbesteding is afgerond in 

het 3e kwartaal 2017 en valt binnen het subsidiebedrag van de provincie. De verwijdering van de brug 

en route naar de Munnikkenpolder dat de exploitant van de polder heeft gebruikt is in de aanbesteding 

meegenomen.  

• Voor de aanbesteding was een spoorwegvergunning aangevraagd aangezien het fietspad de HSL tun-

nel kruist. Deze is verleend maar toen de aannemer wilde starten had de vergunningverlener toch be-

zwaren. De bezwaren van de vergunningverlener betreffen risico’s voor de tunnel, deze risico’s zijn 

voor rekening van de vergunninghouder. Dit leidt tot vertraging van het project en mogelijke aanpas-

sing van het traject. De gemeente, aannemer  en vergunningverlener zijn hierover in overleg. Mogelij-

ke extra kosten wil de gemeente verhalen op de vergunningverlener. De gemeente heeft juridisch bij-

stand ingeschakeld. 

• Nu de laatste onderdeel is aanbesteed zijn de prognoses binnen het project bijgesteld (voordelig). Het 

risicoprofiel is wel aangepast (nadelig)  in verband met de discussie met de spoorwegvergunningver-

lener.  
  

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Fietspaden en –bruggen W4 per 01/01/18 is het 

resultaat aangepast (voordelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2017 zijn als volgt: 
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+/+  €       170.000 Bijstelling raming resterende aanleg fietsp aden/bruggen naar aanleiding van aanbesteding 

+/+  €       106.500 Bijstelling raming p lankosten. Hiervan was ca. 35k raming voor interne uren, die niet 

meer worden doorbelast aan het  p roject .

+/+  €       101.500 Bijstelling van de reservering voor extra kosten (voormalig p ost  onvoorz ien).

-/-  €         14.750- Parameter rente van 1,56% naar 1,85%

-/-  €         15.000- Parameter kostenstijging van 2% naar 2,5%.

+/+  €         64.452 Overige p osten / faseringsvoordeel

+/+  €       412.702 Totaal mutaties

voordelig  
• Voor Fietspaden en –bruggen W4 is een voorziening getroffen van € 3.501.050,-. Het project was 

reeds voorzien en omdat het resultaat van de grondexploitatie minder nadelig is geworden is er sprake 

van een gedeeltelijke vrijval van de voorziening. 
 

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

[R]* Het risico dat de investering voor de verbinding over de Dwarswetering richting Infocentrum 

hoger wordt dan de te ontvangen subsidie van de provincie is door de aanbesteding beperkter 

geworden. Echter doordat de vergunningverlener van de spoorwegvergunning niet wil dat 

verleende vergunning conform vergunning wordt uitgevoerd, kunnen de gevolgen zoals 

vertraging en aanpassing van de werkzaamheden tot financiële mutaties leiden.

[M] Indien toch overschrijding door meerwerk/tegenvallers (bijv. flora en fauna) dan extra subsidie 

trachten te verkrijgen.

[M]* Overleg met vergunningverlener en juridische bijstand met betrekking tot kostenverhaal

[A] Het project kent een grote bandbreedte gelet op de aanzienlijke investeringen die fietspaden/-

bruggen met zich meebrengen en de uitvoering van de laatste werken nog gestart moet worden 

en de discussie met de spoorwegvergunningverlener.  
 

Algemene kosten Ontwikkelingslocaties W4 (Uren W4 Algemeen) 

Het project ‘Uren W4 Algemeen is het laatste algemeen W4-project die verdeeld wordt over de W4-

Ontwikkelings-locaties (Vierzicht, Mauritskwartier, Plantage en Bospoort) en waarvan de werkzaamhe-

den nog doorlopen.  

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

lingslocaties. Hierna zijn deze projecten afgesloten. Algemene projecten betroffen werkzaamheden die 

voor meerdere ontwikkelingslocaties uitgevoerd worden.  

De budgetten voor het project ‘Uren W4 Algemeen wordt nog apart bewaakt, maar jaarlijks worden deze 

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

is bij de GIG 2017. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de boekwaarde (reeds gemaakte kosten) en de 

prognoses (reeds te verwachten kosten).  

Bij de verdeling van de boekwaarde 2017 is gekeken of de voortgang van het W4 Ontwikkelingslocatie-

project in verhouding staat tot het in de GIG 2017 gebruikte percentage voor de prognose. Ook voor het 

nieuwe percentage voor de prognose is gekeken naar de planning van de projecten voor 2018 en verder. 

Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen in de percentages (zie tabel 7). 
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GIG2017

% prognoses  

algemene  

projecten

% boekw aarde 

algem ene  

projecten

% prognoses  

algem ene  

projecten

Vierzicht 30% 30% 0%

Mauritskw artie r 3% 3% 5%

Plantage  22% 22% 0%

Bospoort - Noord 25% 25% 25%

Bospoort - Zuid 20% 20% 70%

Bospoort - Totaal 45% 45% 95%

Totaal 100% 100% 100%

GIG2018

 
Tabel 7: Verdeling algemene projecten 

 

Voortgang project 

• 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. Vanaf 2017 worden geen interne uren meer naar de projecten doorbelast. Deze worden se-

paraat wel bijgehouden. De externe plankosten (planeconomisch advies W4, raad van advies en stuur-

groep W4) komen nog wel ten laste van dit project. 

• Bij de GIG 2017 was het risico opgenomen dat er nog een discussie liep met het Hoogheemraadschap 

over een afkoopsom in verband met gewijzigd water in de Munnikkenpolder. Om de langlopende dis-

cussie af te ronden is bestuurlijk overleg gevoerd. Dit heeft geleid tot een compromisvoorstel waarbij 

de gemeente een (gehalveerde) afkoopsom betaalt voor onderhoud dat het Hoogheemraadschap op 

zich zal nemen. Deze kosten zijn ten laste van dit project gebracht aangezien de Munnikenpolder geen 

lopend W4 project meer is. 

 

Financiële mutaties 
-/-  €         46.000- Nagekomen kosten bij afgesloten p roject Grondberging M unnikkenpolder (hekwerk en 

afkoop  onderhoud waterschap ).

+/+  €         68.000 Bijstelling p lankosten. Hiervan was ca. 46k raming voor interne uren, die niet meer 

worden doorbelast aan het  p roject.

-/-  €         22.000- Het  voordeel komt ten gunste aan de W4-Ontwikkelingslocaties bij de verdeling van de 

algemene p rojecten

 €                   - Totaal mutaties

neutraal  
 

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

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

grondverkoop Vierzicht kavel 5 en s inds  2012 uit de GIG gehaald n.a.v. het s cenario '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 Overige ruimtelijke projecten  

4.1. Resultaat 
De categorie ‘Overige ruimtelijke projecten’ betreft grondexploitaties die geen onderdeel van het W4-

project zijn. Momenteel zijn dit de projecten Amaliaplein en Driemaster. In tabel 8 is te zien dat het re-

sultaat ten opzichte van de GIG 2017 gewijzigd is met +/+ € 0,078 mio op netto contante waarde per 

01/01/2017. 

GIG - 2018 GIG - 2018 GIG - 2017 Verschil

NCW  01-01-18 NCW  01-01-17NCW  01-01-17 NCW  01-01-17

Amaliaplein 3.055.573€    3.000.072€    3.151.178€    151.106-€         

Driemaster 233.394€       229.155€       -€              229.155€         

Totaal 3.288.967€    3.229.227€    3.151.178€    78.049€           

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

OVERIGE RUIMTELIJKE PROJECTEN

Tabel 8: Resultaat Integrale Grondexploitatie Overige ruimtelijke projecten 2017-2018 
 

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

grondexploitaties. Een overzicht van de algemene reserve bouw- en grondexploitaties is te vinden in 

bijlage 2b. 

 

De wijziging van het resultaat van de integrale grondexploitatie voor de Overige ruimtelijke projecten 

met € 0,078 mio (voordelig) tot een resultaat van € 3,29 mio komt met name door: 

• Bijstellen ramingen van het project Amaliaplein naar aanleiding van scopewijziging herinrichting 

parkeerterrein (ca. -/-0,15 mio nadelig). 

• Het openen van de grondexploitatie Driemaster (ca. +/+0,23 mio voordelig). 

 

4.2. 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.  
 

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. De herinrichting van het openbaar gebied tussen De Does 

en de Willem-Alexanderlaan wordt ook meegenomen. 
 

Voortgang project 

• Op 23 december 2015 is de Koop-/Realisatieovereenkomst door de gemeente en ontwikkelaar onder-

tekend.  

• In de 2e helft van 2016 heeft de provincie aangegeven dat een nieuwe supermarkt past binnen de door 

regio vastgestelde Retailvisie Leidse Regio 2025 en de provinciale Verordening Ruimte zo lang er 

sprake is van vervanging en deze ook planologisch wordt verankerd. De (planologische) verankering 

vindt plaats in het nieuwe bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp.  
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• In 2017 is gewerkt aan het planologisch kader en de vaststelling daarvan en de bouwplanontwikkeling 

van de supermarkt zelf. Daarbij is het plan in mei 2017 aan raad en inwoners gepresenteerd. In mei 

2017 is tevens door de raad besloten het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onder de coör-

dinatieregeling voor te bereiden. Het woningbouwplan bevat 21 in plaats van de vereiste 15 sociale 

huurwoningen. 

• De ontwikkeling maakt een aanpassing van de huidige verkeersstructuur noodzakelijk. In 2017 is het 

advies opgesteld voor de toekomstige verkeerssituatie. Het definitieve verkeersbesluit wordt verwacht 

medio 2018. 

• Een tweede uitrit van het Amaliaplein naar de Willem-Alexanderlaan en een betere kwaliteit en uit-

straling van het parkeerterrein zijn aanleiding om de scope voor de herinrichting van het terrein uit te 

breiden. Gevolg is dat zowel de parkeer- als speelplaatsen moeten worden verplaatst en heringericht. 

Er was in het project alleen rekening gehouden met beperkte werkzaamheden aan de parkeervakken. 

• Eind januari 2018 zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de supermarkt ter inza-

ge gelegd. Hiermee is er op z’n vroegst een bouwtitel mogelijk vanaf medio 2018. De omgevingsver-

gunning voor het woningbouwprogramma wordt na vaststelling van het bestemmingsplan in een regu-

liere procedure aangevraagd. 

 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Amaliaplein per 01/01/18 is het resultaat aange-

past (nadelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2017 zijn als volgt: 
-/-  €       174.000- Bijstelling raming bouw- en woonrijpmaken naar aanleiding van het p rogramma van 

eisen herinrichting p arkeerterrein/op enbare ruimte bij De Does.

-/-  €         70.000- Bijstelling p lankosten i.v.m. langere doorloop tijd p roject , waaronder 

vrijval/verschuiving raming voor interne uren, die niet meer worden doorbelast aan het 

p roject.

-/-  €         16.500- Bijstelling van de reservering voor extra kosten (voormalig p ost onvoorz ien).

+/+  €       109.394 Overige posten (met name voordeel indexering grondopbrengst) / index / rentenadeel

-/-  €       151.106- Totaal mutaties

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

 

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

[R] Nadeelcompensatie in de vorm van planschade voor adressen die de bestemming detailhandel 

kwijtraken in het Oude Dorp.

[R] Vertraging beoogde voortgang bouwplanrealisatie door beroep bij bestemmingsplan.

[M] Kijken naar alternatieve bestemmingen (zoals wonen en horeca) bij het wijzigen van het 

bestemmingsplan.

[M] Minnelijke overeenstemming met partijen.

[R]* Kosten voor bouwrijpmaken kunnen hoger uitvallen in verband met mogelijke restanten 

historisch gebruik (weg en buitenzwembad)

[M]* Op basis van de uitkomsten van het radaronderzoek wordt het plan van aanpak opgesteld.

[O] Indexatie koopsom per 1-1-2017 door ontvangen reactie provincie Zuid-Holland m.b.t. 

voorontwerp bestemmingsplan, aspect detailhandel.

[A] De watercompensatie moet wellicht in een bredere scope dan alleen van dit project bekeken 

worden. 

[A] Over de kosten als gevolg van de scopewijziging van de inrichting openbare ruimte zullen 

nadere afspraken worden gemaakt tussen ontwikkelaar en gemeente.  
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Driemaster 

Dit project betreft de herontwikkeling van het gebied waar eerst de school De Driemaster stond. De plan-

ontwikkeling door een ontwikkelcombinatie betreft 1 woongebouw van 9 bouwlagen met 49 middenklas-

se huurwoningen, 1 woongebouw (8 bouwlagen) met 49 sociale huurwoningen en uitbreiding van de 

naastgelegen zorginstelling. 

 

Voortgang project 

• Met de ontwikkeling van de Brede School West is de locatie van de basisschool de Driemaster vrijge-

komen. De school is in november 2014 leeg gekomen. Hierna is het gebouw gesloopt. 

• In maart 2015 is door de raad de ‘Ontwikkelvisie Driemasterlocatie’ vastgesteld. 

• Voor de planontwikkeling is door de raad het initiatief bij een woningcorporatie gelegd. De corporatie 

heeft voor de woningen in de vrije sector samenwerking gezocht met een ontwikkelaar. Ook is een 

zorginstelling meegenomen als ontwikkelende partij. Zij willen hun zorgverlening uitbreiden op de 

naastgelegen locatie aan de Wilddreef.  

• In 2017 zijn binnen de door de raad meegegeven kaders bouwplannen ontwikkeld en is overeenstem-

ming bereikt tussen de ontwikkelcombinatie en de gemeente over grondverkoop.  

• Eind 2017 is een voorbereidingskrediet voor de Driemasterlocatie beschikbaar gesteld van €150.000,-.  

• Op 19 maart 2018 heeft de raad de grondexploitatie vastgesteld en het bijbehorende uitvoeringskre-

diet beschikbaar gesteld. 

 

Financiële mutaties 

Het resultaat van de grondexploitatie per 1-1-2018 is € 233.394,- voordelig. Aangezien de grondexploita-

tie nog niet lopend was bij de vorige GIG is ten opzichte van de GIG2017 dit resultaat de (voordelige) 

mutatie. Sinds de vaststelling van de grondexploitatie op 19 maart 2018 zijn er geen grote mutaties opge-

treden; enkel een kleine renteberekening-correctie (ca € 2000,- voordelig). 

 

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

[A]* Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het opstellen van de exploitatieovereenkomsten 

tussen de partijen. Hierna volgt ondertekening van de overeenkomsten.

[A]* In verband met de fase van het project zijn de ramingen voor bouw- en woonrijpmaken nog 

gebaseerd op voorlopige ontwerpen en uitgangspunten en kennen dus nog een bandbreedte.
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5 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 9 zijn de kredieten te zien die verstrekt zijn. In deze tabel zijn ook de uitgaven te zien t/m 2017, 

de prognoses en het resterende budget. 
 

boekwaarde Prognose restant

krediet t/m uitgaven budget

31-12-2017

Herstructurering Lage Zijde* 1.869.850-€    258.639-€       1.611.211-€    -€                

Polder Achthoven* 2.234.056-€    2.181.186-€    52.870-€         -€                

Infocentrum A4/HSL* 70.000-€         -€              70.000-€         -€                

Verhuiscarrousel Sterrentuin; inrichting Sterrentuin 2.500.000-€    -€              2.500.000-€    -€                

Verhuiscarrousel Sterrentuin; inrichting Gemeentew erf 550.000-€       -€              550.000-€       -€                

Totaal 7.223.906-€    2.439.825-€    4.784.081-€    -€                

(neutraal)

OVERIGE INVESTERINGSPROJECTEN

* Deze kredieten worden volledig gedekt door subsidies/bijdragen

Tabel 9: 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 geen mutatie voorzien ten opzichte van het verstrekte krediet (zie 

tabel 3). Ten opzichte van de GIG2017 is het project Verhuiscarrousel Sterrentuin toegevoegd. 

 

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

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

taallasten in de toekomst 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 min-

der wordt uitgegeven dan geraamd, worden de kapitaallasten dus ook automatisch lager dan geraamd. 

 

In dit hoofdstuk is een korte toelichting per project opgenomen. 

 

5.1. 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. 
 

Voortgang project 

• In 2016 is een gebiedsvisie Lage Zijde opgesteld. Deze is op 12 september 2016 door de raad vastge-

steld.  
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• Op 8 juli 2013 is het financieel kader voor de verplaatsing van een afvalbewerkingsbedrijf en de  

herstructurering vastgesteld (€ 1,1 mio). Bij het besluit door de raad over de gebiedsvisie op 12 sep-

tember 2016 is ook het uitvoeringskrediet bijgesteld (€ 1,9 mio) met als dekking de reeds ontvangen 

bijdrage van de Oude Rijn Zone
4
. 

• In 2016 heeft het transport van de juridische eigendommen van het afvalverwerkingsbedrijf naar de 

gemeente Leiderdorp plaatsgevonden. Begin oktober 2016 heeft de verhuizing van het afvalverwer-

kingsbedrijf plaatsgevonden naar de nieuwbouw op bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude. 

• In 2017 zijn op het terrein van het afvalverwerkingsbedrijf diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. 

waaruit bleek dat er geen saneringsplicht rust op het terrein. De overdracht van het economisch eigen-

dom kon daarmee in het 3e kwartaal plaatsvinden.  

• Het inrichtingsplan voor het terrein is in het 3e kwartaal 2017 afgerond. De uitvoering van de her-

structurering start naar verwachting in het 2
e
 kwartaal van 2018. 

• Tevens wordt er gewerkt aan een bestemmingswijziging van het terrein.  
 

Financiële mutaties 

Er zijn geen mutaties ten opzichte van de GIG2017 die van invloed zijn op het krediet. De raming van 

de uitvoeringskosten lijkt ruim te passen binnen het budget. Aangezien het project volledig gesubsidi-

eerd wordt leidt onderschrijding van het budget tot terugbetaling danwel lagere subsidie, waardoor er 

geen voordeel ontstaat op het project. De voorbereidingskosten voor de verplaatsing van het afvalver-

werkingsbedrijf zijn niet op het krediet geboekt, mar worden wel meegenomen in de eindverantwoor-

ding van de subsidie. 

 

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

[A] Het krediet wordt volledig gedekt door bijdragen en subsidies. De randvoorwaarden en eisen 

verschillen per bijdrage en subsidie en moeten dus zorgvuldig worden verantwoord.  
 

5.2. Polder Achthoven (Ruigekade) 
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. De aanleg van het fietspad parallel aan de Ruigekade Noord-Zuid is onderdeel van 

het inrichtingsplan. 

 

Voortgang project 

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

12 september 2016 heeft de raad een bijgesteld uitvoeringskrediet vastgesteld naar aanleiding van de 

aanbesteding van het werk
5
.  

• Het bestemmingsplan ‘Polder Achthoven’ is vastgesteld op 4 juli 2016 en onherroepelijk geworden op 

25 augustus 2016. 

• De realisatie is in het 3e kwartaal 2016 gestart. Het project is op 15 maart 2017 opgeleverd. Later zijn 

nog enkele minimale restpunten uitgevoerd. 

• Het realiseren van uitkijkpunten heeft nog niet plaatsgevonden. Op de dijk in de Munnikkenpolder 

komt een plek om over beide polders te kijken. Alle voorbereidingen zijn getroffen en de vergunning  

                                                      
4
 RVS: Z/16/033408/65961 en RBS: Z/16/033408/65962 

5 RVS: Z/16/033921/65867 en RBS: Z/16/033921/67149   
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is verleend. De verwachting is dat de aannemer in augustus begint met het uitkijkpunt. 

 

Financiële mutaties 

Er geen mutaties ten opzichte van de GIG2017 die van invloed zijn op het krediet. Momenteel wordt de 

eindverantwoording van de subsidies gereed gemaakt. De verwachting is dat dit niet leidt tot aanpassing 

van de subsidie. 

 

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

[A] Het krediet wordt volledig gedekt door bijdragen en subsidies. De randvoorwaarden en eisen 

verschillen per bijdrage en subsidie en moeten dus zorgvuldig worden verantwoord.  
 

5.3. Infocentrum A4/HSL 
Dit project betreft de omvorming van het HSL/A4 informatiecentrum tot een recreatief transferium. 

Het omvormen van het A4/HSL informatiecentrum tot een hotspot binnen het recreatieve netwerk 

rondom de Leidse agglomeratie met een duidelijke link naar het Groene Hart vergt aanpassingen aan 

het pand en zijn omgeving. 

 

Voortgang project 

• Op 4 november 2014 is het concept “Hollandse Energie” vastgesteld. Het concept is een inspiratiedo-

cument dat inzichten en ideeën geeft, die verzameld zijn tijdens een workshop met betrokken be-

leidsmakers, mensen met specifieke gebiedskennis, vertegenwoordigers van belangengroepen, bewo-

ners en ondernemers.  

• Begin 2016 heeft de gemeente ondernemers in een marktconsultatie gevraagd onder welke condities 

het voor marktpartijen interessant is om een recreatief transferium te exploiteren. Naast de online vra-

genlijst, is gesproken met een aantal ondernemers, die eerder interesse in het pand hadden getoond. 

Hieruit bleek dat de meeste ondernemers het gebouw willen kopen. 

• De werkzaamheden voor de aanleg van de 380kV hoogspanningslijn Wateringen – Beverwijk, hebben 

grote invloed op het project. Het gebied rondom het HSL/A4 informatiecentrum wordt komende tijd 

o.a. gebruikt om de kabels in de masten te hijsen. In het kader van de veiligheid is het niet mogelijk 

om tijdens deze werkzaamheden daar een recreatief transferium te realiseren. De netbeheerder van de 

hoogspanningslijn huurt momenteel het gebouw. 

• In maart 2017 is het voorbereidingskrediet van € 70.000,- door de raad vastgesteld. 

• Op 15 maart 2018 tekenden de gemeente Leiderdorp en een horecaonderneming de intentieovereen-

komst voor de verkoop van het A4/HSL-gebouw. 

• De gemeente ontvangt bijdragen voor het project vanuit de Oude Rijnzone, de Leidse Ommelanden en 

het Uitvoeringsprogramma van het cluster Leidse Regio ten behoeve van het regionale investerings-

fonds Holland Rijnland. 

 

Financiële mutaties 

Voor het project zijn wel opdrachten (voor bijvoorbeeld taxatie en civieltechnisch advies) verstrekt 

maar er zijn in 2017 nog geen betalingen voldaan. 

Dit betekent dat het voorbereidingskrediet nog volledig beschikbaar is in 2018.  
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Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[A] Het krediet wordt volledig gedekt door bijdragen en subsidies. De randvoorwaarden en eisen 

verschillen per bijdrage en subsidie en moeten dus zorgvuldig worden verantwoord. 

[A] In verband met de planning van de netbeheerder en deadlines voor de subsidies, zullen 

werkzaamheden voor de inrichting van het gebied al moeten plaatsvinden terwijl de 

netbeheerder ook nog in het gebied werkzaam is. Met de subsidieverstrekkers is een fasering 

overeengekomen en met de netbeheerder zal zorgvuldige afstemming plaatsvinden.

 

5.4. Verhuiscarrousel Sterrentuin / Gemeentewerf 
Dit project betreft de omvorming van de Sterrentuin tot een brede centrale welzijnsaccommodatie voor 

activiteiten en werkzaamheden op het gebied van welzijn, zorg/ondersteuning, cultuur en educatie en 

het komen tot een nevenwelzijnsaccommodatie op de Gemeentewerf waarin het Leiderdorps Museum 

en de lokale toneelvereniging zijn ondergebracht.  

 

Voortgang project 

• Er is in 2017 een ontwerp opgesteld voor de Sterrentuin en het voormalig kantoor van gemeentewer-

ken (de Werf) en een verhuiscarrousel van en naar de Sterrentuin.  

• De gemeenteraad stelde op 9 oktober 2017 het benodigde krediet van € 3.050.000,- beschikbaar en 

daarnaast ook middelen voor lCT, inrichting en verhuizingen. 

• In het 2
e
 kwartaal van 2018 worden besteksramingen opgesteld, waarna aanbesteding kan plaatsvin-

den. 

 

Financiële mutaties 

De meerjarenplanning voor de voorziening voor beheer en onderhoud van de gemeentelijke accommo-

daties wordt momenteel geactualiseerd. Hierna wordt duidelijk welk budget uit de voorziening gebruikt 

kan worden voor de onderhoudswerkzaamheden bij de gemeentewerf, die naast het krediet voor de 

(interne) aanpassingen benodigd zijn om het gebouw voor minimaal 20 jaar gebruiksgeschikt te maken.  

 

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

[R]* Mogelijke kredietoverschrijding in verband met de marktsituatie bij aanbestedingen

[M]* Zoeken naar optimalisatie in programma van eisen en extra dekking.  
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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. 

 


