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1. Op bladzijde 13 staat t.a.v. Bospoort Zuid: "Het realiseren van de laanontsluiting wordt in 2018 

opgepakt in overleg met de ontwikkelaar nieuwbouw woonwarenhuis en de andere betrokken 

grondeigenaren."
a. Wordt deze laanontsluiting meegenomen in het nieuwe Integraal Verkeers- en 

Vervoerplan (IVVP)?
Het IVVP legt de wegenstructuur en categorisering vast. Daarin is ook de laanontsluiting 

opgenomen die reeds vastgesteld is in het kader van het project Bospoort.

2. Op bladzijde 14 staat t.a.v. de risico's bij Bospoort Zuid: "Vertraging aanleg laanontsluiting 

waardoor bijdrage ontwikkelaar vervalt."
a. Hoe groot is de financiële bijdrage van de ontwikkelaar aan de laanontsluiting?

zie de vertrouwelijke beantwoording in het BIS.

b. Welke deadline is met de ontwikkelaar afgesproken t.a.v. deze financiële bijdrage?
De bijdrage  wordt alleen betaald bij tijdige oplevering van de laan (voor opening IKEA).

c. In hoeverre speelt het IVVP hierin een vertragende factor?
Het IVVP is geen vertragende factor.
De vertraging  zou kunnen optreden gelet op het feit dat nog niet alle grond voor het 

huidige (voorlopig) ontwerp in eigendom is van de gemeente. Wat kleine reststrookjes 

zijn namelijk eigendom van Great8Investments. De gemeente is in overleg met deze partij 

en zal daarna een definitief ontwerp opstellen.

d. Hoe groot is de kans dat de gemeente deze bijdrage misloopt?
Niet al te groot op dit moment. Bij de huidige planning voldoen wij aan de voorwaarden 

voor het ontvangen van de bijdrage. Echter na het definitief ontwerp, overleg met de 

omliggende eigenaren en aanbesteding kan het risico beter ingeschat worden of zelfs 

vervallen.

3. T.a.v. de komst van de komst van IKEA naar het Bospoort gebied:
a. Hoe groot is de financiële strop voor de gemeente als IKEA onverhoopt (1) niet in 2018 

komt en (2) helemaal niet meer komt?
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Er is geen sprake van een financiële strop, de grond is verkocht en overgedragen aan IKEA. 

De ontvangen opbrengsten  zijn (veel) hoger dan de gemaakte (en nog te maken) kosten.
(1) bij vertraging heeft de laanontsluiting minder haast en kan deze wellicht beter 

aangesloten worden bij de ontwikkeling van de paviljoens.
(2) Bij geen IKEA (hoewel dit niet in de lijn der verwachtingen ligt / aan de orde is 

want IKEA wil nog steeds realiseren) is ook hier financieel geen schade. IKEA 

blijft het eigendom van de grond houden, ook als zij niet realiseren.

b. Hoe groot is de kans dat IKEA onverhoopt (1) niet in 2018 komt en (2) helemaal niet meer 

komt?
IKEA heeft aangegeven uiterlijk augustus 2018 met een bouwplan te komen. De realisatie 

zal dan in 2019 zijn. Er zijn nog geen aanwijzingen die duiden op afwijking hiervan. Geen 

realisatie is niet aannemelijk aangezien IKEA de grond nu in eigendom heeft en dus hierop 

ook een vestiging zal willen realiseren.

4. Op bladzijde 14 staat t.a.v. het geschil m.b.t. de spoorwegvergunning: "Mogelijke extra kosten wil 

de gemeente verhalen op de vergunningverlener."
a. Hoe hoog zijn deze extra kosten in het meest negatieve scenario (schatting)?

Dat is lastig in te schatten; dit betreft extra kosten die de aannemer maakt door stagnatie 

van werk en/of een gewijzigde uitvoering. Extra plankosten voor de gemeente zijn met 

name civieltechnisch en juridisch.
b. Hoe groot is de kans dat er extra kosten gemaakt moeten worden?

Prorail wil niet dat uitvoering plaatsvindt conform de verstrekte vergunning. De gemeente 

heeft een advocaat is ingeschakeld dus extra plankosten worden al gemaakt, Een 

inschatting voor deze plankosten is  reeds opgenomen in de grondexploitatie als nog te 

verwachte kosten voor 2018.
c. Hoe groot is de kans dat de gemeente eventuele extra kosten op de vergunningverlener 

kan verhalen?
De gemeente had vergunning ontvangen en Prorail komt daar op terug, dus wat ons 

betreft is de kans groot dat we extra kosten kunnen verhalen.

5. Op bladzijde 18 staat t.a.v. de risico's bij Amaliaplein: "Nadeelcompensatie in de vorm van 

planschade voor adressen die de bestemming detailhandel kwijtraken in het Oude Dorp." en 

"Vertraging beoogde voortgang bouwplanrealisatie door beroep bij bestemmingsplan."
a. Hoe hoog valt de nadeelcompensatie in het meest negatieve scenario voor de gemeente 

uit (schatting)?
zie de vertrouwelijke beantwoording in het BIS.

b. Hoe groot is de kans dat nadeelcompensatie door de gemeente uitgekeerd dient te 

worden?

De planschaderisicoanalyse is zorgvuldig opgesteld. Wij houden rekening met het bedrag 

zoals dit in de planschaderisicoanalyse is benoemd. Eigenaren zullen overigens wel altijd 

zelf een verzoek tot planschade moeten indienen. 

c. Hoe groot is de financiële strop voor de gemeente als het project vertraging oploopt door 

beroep bij bestemmingsplan?
Niet dusdanig groot om van een financiële strop te spreken. Omdat een eventueel beroep 

onder de Crisis en Herstelwet binnen een half jaar wordt behandeld, zal alleen over de 

boekwaarde van de gemaakte kosten rente worden gerekend. Daarnaast worden de 

opbrengsten later gerealiseerd.
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d. Hoe verlopen de gesprekken met de betreffende ondernemers?

Eigenaren tonen doorgaans begrip voor het standpunt en gekozen insteek van de 

gemeente maar hebben nog steeds bezwaar tegen de beoogde bestemmingsplanwijziging 

, zeker als geen aanvullende (financiële) compensatie wordt geboden. De gesprekken met 

de ondernemers zijn in relatie tot het bestemmingsplan inmiddels afgerond.

6. Waar komt de voordelige mutatie in de reserve in 2020 voor Amaliaplein vandaan? Staan daar 

geen kosten tegenover? 
Dat is het resultaat van de grondexploitatie/het project. We maken voor de ontwikkeling 

minder kosten dan we aan opbrengsten ontvangen, dus het is een positief resultaat. 

Positieve resultaten van de grondexploitaties/projecten worden ten gunste van de reserve 

bouw- en grondexploitaties  gebracht. 
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