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1. Inleiding 
 

In de voorliggende rapportage wordt de financiële stand van zaken van de ruimtelijke projecten 

gegeven. Kenmerkend voor ruimtelijke projecten zijn een hoge dynamiek, een relatief hoog 

risicoprofiel en een aanzienlijke cashflow. Hierdoor is het voor de gemeente van belang deze 

projecten goed te monitoren en te sturen. Hiertoe wordt periodiek voor alle lopende projecten, 

individueel en voor het totaal aan projecten, de financiële tussenstand opgemaakt. De gemeen-

teraad wordt minimaal twee maal per jaar geïnformeerd, eenmaal op basis van de actualisatie 

van de grondexploitaties verzameld in de GIG en minimaal eenmaal op basis van een financiële 

voortgangsrapportage GIG. 
 

Op 30 mei van dit jaar heeft de Raad de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG 2011 

d.d. 12 april 2011) en daarmee de herziening per 01/01/2011 van de grondexploitaties vastge-

steld. De voorliggende notitie geeft inzicht in de voortgang ten opzichte van deze GIG. De hui-

dige inzichten zijn gebaseerd op voortgangsrapportages van de individuele projectleiders en 

gaan uit van de cijfers per 01/09/2011 en informatie t/m oktober 2011. De mutaties betreffen 

een indicatie en worden nominaal weergegeven.  
 

In het voorjaar van 2012 vindt weer een actualisatie van de GIG plaats. Dan worden alle muta-

ties definitief verwerkt en netto contant berekend. Gekeken wordt of het risicoprofiel van het 

project aanleiding geeft tot bijstelling van de post onvoorzien. Bij de GIG2012 zijn dan ook de 

rente- en indexatie-effecten van de voorliggende mutaties inzichtelijk en kunnen de nieuwe 

budgetten worden vastgesteld.  

Ook wordt bij de GIG 2012 bekeken of het uitgangspunt voor het conservatief scenario uit 

2009, dat in de GIG is opgenomen, bijgesteld moet worden. Of de timing van de geraamde op-

brengsten voor kantoren- en woningbouwlocaties volgens de huidige marktsituatie nog steeds 

gerealiseerd kan worden. Dit mede op aanraden van de accountant naar aanleiding van de jaar-

rekening 2010
1
. 

 

Deze voortgangsrapportage licht per cluster van projecten de voortgang toe. Om de leesbaar-

heid te bevorderen en de hoeveelheid pagina’s te beperken zijn alleen de wijzigingen ten op-

zichte van de GIG 2011 weergegeven. De GIG 2011 is te vinden in het raadsinformatiesysteem 

en ligt in de leeskamer ter inzage.  

Alleen financiële mutaties groter dan € 25.000,- zijn opgenomen. Kleinere mutaties zijn ui-

teraard wel bekeken maar hebben geen effect op het totale resultaat van de GIG. 

Bij de projecten zijn de belangrijkste risico’s met beheersmaatregelen en aandachtspunten aan-

gegeven. Als het risico ten opzichte van de GIG 2011 is veranderd is dit met een * (sterretje) 

aangegeven. Risico’s die niet meer van toepassing zijn of zich hebben voorgedaan zijn verwij-

derd.  

In hoofdstuk 2 staat het totaaloverzicht van de financiële mutaties t.o.v. de GIG 2011. In de 

daarna volgende hoofdstukken worden de mutaties en de voortgang per project per cluster be-

handeld. Het gaat om vier clusters van projecten: het W4-project, het Centrumplan, Overige 

ruimtelijke projecten en de Overige investeringsprojecten. 

                                                      
1
 Rapport Ernst&Young, mei 2011: Uitkomsten controle jaarrekening 2010. Verslag van 

bevindingen voor de gemeenteraad. 
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2. Samenvatting mutaties 

Voor alle projecten is de voortgang bekeken en eventuele wijzigingen ten opzichte van de GIG 

2011. In tabel 1 zijn de belangrijkste mutaties per cluster van projecten weergegeven ten op-

zichte van de GIG 2011.  

Bij de beoordeling van deze mutaties moet in acht worden genomen dat het resultaat voor W4 

en het Centrumplan bij vaststelling van de GIG per 1/1/2011 respectievelijk -/- € 6,4 mio en +/+ 

€ 1,2 mio bedraagt.  

De onderstaande mutaties passen dus binnen de bandbreedte van dergelijke resultaten. 
 

Vierzicht  €                        -   PM   PM 

Mauritskwartier +/+  €            299.000  €                        - +/+  €            299.000  voordelig

Uren W4 Algemeen  €                        - -/-  €            196.575- -/-  €            196.575-  nadelig

Molencarroussel  €                        - -/-  €            130.000- -/-  €            130.000-  nadelig

+/+ 299.000€             -/- 326.575-€             -/- 27.575-€                nadelig

Meas +/+  €              90.000  €                        - +/+  €              90.000  voordelig

Ommedijk  €                        - -/-  €              70.000- -/-  €              70.000-  nadelig

Orangerie +/+  €              42.000  €                        - +/+  €              42.000  voordelig

Uren 2012-2014 afdelingshoofd 

Projecten (te verdelen naar 

projecten Centrumplan)

 €                        - -/-  €              35.075- -/-  €              35.075-  nadelig

+/+ 132.000€             -/- 105.075-€             +/+ 26.925€                voordelig

Schansen en Dreven +/+  €              95.000  €                        - +/+  €              95.000  voordelig

+/+ 95.000€               -€                        +/+ 95.000€                voordelig

Brede School W est  €                        -   PM   PM 

Sterrentuin +/+  €              17.000  €                        - +/+  €              17.000  voordelig

Uren 2012-2014 afdelingshoofd 

Projecten (te verdelen naar 

Overige Investeringsprojecten)

 €                        - -/-  €              65.550- -/-  €              65.550-  nadelig

+/+ 17.000€               -/- 65.550-€               -/- 48.550-€                nadeligTotaal

Totaal

Overige Projecten

Totaal voordeel

Totaal

Overige Investeringsprojecten

Project

W4

Totaal

Centrumplan

Verwachte mutatieTotaal nadeel

Tabel 1: Mutaties t.o.v. GIG 2011 
 

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 Projecten worden bij 

het afsluiten van de projecten ten bate of ten laste gebracht van de algemene reserve grondver-

kopen. Dit betekent bij bovenstaande mutaties dus een vermindering van de stand van de be-

stemmingsreserve W4 van € 27.575,- nominaal (nadelig) en een storting in de algemene reserve 

grondverkopen van € 121.925,- (= 26.925,-+95.000,-) nominaal (voordelig).  

 

De Overige Investeringsprojecten betreffen kredieten. Bij bijstelling van het krediet zullen na 

afronding van het project de kapitaallasten toe- of afnemen. 
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In het voorjaar van 2012 moet de afdracht W4 aan Rijkswaterstaat (RWS) worden betaald. De-

ze afdracht gaat uit de bestemmingsreserve W4. Bij het doornemen van alle verschillende pro-

jecten is gekeken naar de stand van deze reserve en het verloop in de komende jaren. 

Hierbij blijkt dat door de vertraging van de diverse complexen (o.a. Vierzicht en Mauritskwar-

tier) de opbrengststortingen in de reserve later komen dan de betaling aan RWS. Er is onder-

zocht welke mogelijkheden er zijn om dit probleem op te lossen. Daarbij blijkt dat de meest 

inzichtelijke oplossing is de bijdrage aan RWS te activeren. Deze bijdrage komt op de balans te 

staan onder investeringen met maatschappelijk nut in eigendom van derden. Deze investering 

wordt vervolgens in 40 jaar afgeschreven. De afschrijvingslasten worden uiteraard jaarlijks 

geboekt ten laste van de bestemmingsreserve W4. Op het moment dat alle complexen zijn opge-

leverd zit er voldoende geld in de bestemmingsreserve W4 en wordt de bijdrage in de tunnelbak 

versneld voor het restant afgeschreven. Deze administratie handeling heeft geen financiële con-

sequenties voor het saldo van de GIG en is afgestemd met de accountant. 
 

De mutaties bij de projecten Vierzicht en Brede School West (BSW) zijn momenteel nog niet 

bekend. Daarom is bij deze projecten ‘PM’ in de tabellen opgenomen. Voor Vierzicht worden 

de mutaties bij de GIG 2012 ingeschat. Voor de BSW wordt de raad separaat geïnformeerd.  
 

In 2010 is besloten voor detachering van een interim-manager als hoofd van de tijdelijke afde-

ling Projecten. Besloten is om voor 2011 de financiering 100% ten laste van de reguliere perso-

neelsbegroting te laten vallen. Gezien de werkelijke activiteiten is voor 2012-2014 een nieuw 

financieringsvoorstel besloten: 50% ten laste van de reguliere personeelsbegroting, 50% ten 

laste van de projecten. De uren die ten laste van de projecten komen worden met een verdeel-

sleutel verdeeld. Voorstel voor deze verdeling binnen de projecten is als volgt: 
 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 Totaal

W4

W4 (incl op te starten project De Munnik) 33% 33% 15% 18.975€      18.975€      8.625€        46.575€        

Totaal 46.575€        

Totaal Centrumplan

Centrumplein 15% 15% 20% 8.625€        8.625€        11.500€      28.750€        

Hoek Merelstraat 3% 2% 0% 1.725€        1.150€        -€           2.875€          

Meas 2% 2% 0% 1.150€        1.150€        -€           2.300€          

Ommedijk 2% 0% 0% 1.150€        -€           -€           1.150€          

Totaal 35.075€        

Totaal Overige investeringsprojecten

Brede School Oude Dorp 11% 10% 0% 6.325€        5.750€        -€           12.075€        

Brede School West (incl ti jdeli jke huisvesting) 19% 18% 15% 10.925€      10.350€      8.625€        29.900€        

Boterhuispolder 8% 11% 15% 4.600€        6.325€        8.625€        19.550€        

Jongerencentrum Dwars&zo 2% 0% 0% 1.150€        -€           -€           1.150€          

Mil ieustraat 5% 0% 0% 2.875€        -€           -€           2.875€          

Totaal 65.550€        

Polder Achthoven* 0% 0% 15% -€           -€           8.625€        8.625€          

Driemasterlocatie* 0% 2% 5% -€           1.150€        2.875€        4.025€          

Willem de Zwijgerlaan locatie* 0% 2% 5% -€           1.150€        2.875€        4.025€          

Overige nieuwe projecten* 0% 5% 10% -€           2.875€        5.750€        8.625€          

Totaal 25.300€        
TOTAAL 100% 100% 100% 57.500€      57.500€      57.500€      172.500€      

Tabel 2: Verdeling inhuur tijdelijk hoofd afdeling Projecten 

 (* Deze projecten zijn (nog) geen GIG-project waardoor het benodigde krediet nog niet bij de GIG2012 kan worden aangevraagd) 

 

De mutaties worden in de volgende hoofdstukken per cluster toegelicht. 
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3. W4 

Binnen de W4 projecten is momenteel een mutatie van € 27.575,- nominaal voorzien.  

Deze mutatie wordt veroorzaakt door de eindafrekening Mauritskwartier en financiële afhande-

ling van het project Tennispark Kleine Zandput (voordelig), een benoemd risico dat heeft 

plaatsgevonden bij de Molencarroussel (nadelig), kosten voor inhuur van hoofd van de afdeling 

Projecten (nadelig) en kosten voor civiel technische begeleiding Rijk (nadelig). 

Naast bovengenoemde mutaties worden bij de GIG2012 de ontwikkelkansen van de nog niet 

ontwikkelde kavels bekeken. Dit kan leiden tot (extra) nadelige mutaties.   

 

Hieronder volgt een toelichting per project onderscheiden naar W4 projecten met mutaties  

(§ 3.1) en W4 projecten zonder mutaties (§ 3.2). 

3.1. W4 projecten met mutaties 

Voor onderstaande projecten worden op dit moment mutaties (> € 25.000,-) verwacht. Bij de 

GIG 2012 zullen de mutaties financieel worden vertaald. 

Vierzicht  

• Door de huidige marktsituatie is bij de GIG 2011 nog steeds uitgegaan van 4 jaar vertraging 

voor de kantoorlocaties op kavel 1 en 5; namelijk realisatie 2015. De ontwikkelaar geeft aan 

dat ze regelmatig met diverse geïnteresseerden contact heeft, maar concrete ontwikkelplan-

nen zijn daar tot op heden niet uit voort gekomen.  

 

Bij de GIG 2012 zal opnieuw een prognose worden gemaakt van de ontwikkelkansen. Dit kan 

leiden tot een nadelige mutatie. 

 

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

[A] Afkoop garantiebedrag Bohemen is gekoppeld aan grondoverdracht Vierzicht kavel 5

[R] Verdere vertragingen kavels 1 en 5 (na 2015).

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

[R] Mogelijk tijdelijke geluidsvoorzieningen noodzakelijk.

[M] Overleg met ontwikkelaar om zo spoedig mogelijk kavels te ontwikkelen.

[O] Programmatoevoeging op kavel 1 (10% vrijstelling bestemmingsplan).

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

Mauritskwartier 

Voortgang project 

• Uitvoeringsfase 3 (nabij A4);  

Het woonrijp maken (excl. de Boomgaardlaan) wordt afgerond in het 4e kwartaal van 2011. 

De engineering van Boomgaardlaan (fase 1 en 2) is gestart. De aanleg van fase 1 vindt plaats 

in 2012. 

• Kleine Zandput; 

Voor de inrichting van de Kleine Zandput (incl. de Groene Scheg) wordt het winnende ont-

werp ‘De Groene Schans’ momenteel uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (gereed novem-

ber 2011). Realisatie staat gepland voor 2012. 
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Indicatie financiële mutaties 
+/+  €          99.000 Eindafrekening fase 1 t/m 3 Ontwikkelaar

+/+  €        200.000 Financiële afhandeling van het project Tennispark Kleine zandput (was als 

optimalisatiemogelijkheid aangegeven bij de GIG 2011.

+/+  €        299.000 Totaal mutaties

voordelig   

 

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

[R] Ontwikkeling perceel voor maatschappelijke voorziening Kavel M
[M] Overleg ontwikkelaar en mogelijke andere invulling

[R] Hoger uitvallen van de uitvoeringskosten voor het woonrijp maken van fase 3 inclusief de 

Boomgaardlaan. 

[M] Dit risico is grotendeels gedekt in de grex

[M] Goede aanbesteding, projectleiding, directie en toezicht  

Uren W4 Algemeen 

Voortgang project 

• Voor de jaren 2012 t/m 2014 zullen de uren van het hoofd van de tijdelijke afdeling Projec-

ten voor 50% ten laste van de GIG komen (zie ook hoofdstuk 2). De uren die ten laste van 

de GIG komen worden met een verdeelsleutel verdeeld; hiervan is voorstel om 33% (2012-

2013) en 15% (2014)ten laste van W4 algemeen te laten komen. 

• In de financiële kadernota (2012-2015) is opgenomen dat de civieltechnische begeleiding 

Rijk voor 2012-2014 ten laste van de GIG komt. De kosten van de samenwerking worden 

begroot op ca. € 25.000,- per jaar, de begeleidingskosten (externe adviezen en toetsingen 

worden eveneens begroot op ca. € 25.000,- per jaar. 

 

Indicatie financiële mutaties 

-/-  €          46.575- Hoofd Projecten ten laste van W4, voor de jaren 2012-2014

-/-  €        150.000- Civiel technische begeleiding Rijk, voor de jaren 2012-2014 (cfm financiële kadernota)

-/-  €        196.575- Totaal mutaties

nadelig  
 

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

[R]* Verlenging projectorganisatie W4
[M]* Jaarlijks herijking projectbezetting en –organisatie; inschatting t/m 2014/2015 reeds in 

GIG opgenomen

[A] Moment binnenkomst van laatste deel afkoop garantiebedrag Bohemen (is gekoppeld 

aan grondoverdracht Vierzicht kavel 5)

 

Molencarroussel 

Voortgang project 

• Een deel van de bomen in de Munnikkenpolder is gekapt en de tijdelijke bouwweg is aange-

legd en opgeleverd.  

• De planning is om eind 2011 de Meerburgermolen en de Munnikkenmolen te verplaatsen 

naar de Munnikkenpolder.  
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Indicatie financiële mutaties 

-/-  €        130.000- Het reeds in de GIG genoemde risico 'De betaling van bijdragen door derden'  heeft 

plaatsgevonden. In een contract is een bijdrage vastgelegd voor de aanpassing van de 

molenbiotoop, zodat contractant zijn gebouw kan uitbreiden. Gemeente veronderstelde 

dat deze bijdrage bij verplaatsing van de molen verschuldigd was, contractant echter 

veronderstelde dat hij deze bijdrage pas op het moment dat hij zijn gebouw gaat 

uitbreiden (hiervoor nog geen planning of concrete plannen) verschuldigd is. Hierdoor 

wordt deze bijdrage niet op korte termijn verwacht en wordt deze bij de GIG 2012 niet 

meer als opbrengst in de grondexploitatie aangemerkt. De post onvoorz ien is  

ontoereikend om dit op te kunnen vangen.

-/-  €        130.000- Totaal mutaties

nadelig  
 

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

[A] Projectmanagement door Rijnlandse Molenstichting, waardoor minder 
sturingsmogelijkheden voor gemeente.  

 

3.2. W4 projecten zonder mutaties 

Voor onderstaande projecten worden op dit moment geen mutaties (> € 25.000,-) verwacht.  

Plantage 

• Er zijn modellen ontworpen voor de ontwikkeling van de Plantage (Samsomveld en gebied 

tussen tennispark en Samsomveld). Deze zijn beoordeeld door een makelaar. Ook is een 

bouwkostenberekening gemaakt. De beoordelingen geven aan dat er perspectief is dat de 

grondexploitatie kan verbeteren. De Commissie Ruimte zal separaat geïnformeerd worden 

over haalbare modellen. 

• De gemeente is in overleg met de tennisverenigingen LTC De Munnik en STM. De afspra-

ken zullen worden vastgelegd in een overeenkomst.    
 

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

[R]* Overeenkomst met Tennisverenigingen.
[M]* Intensief overleg met verenigingen. In samenwerking met afdeling Beleid

[A]* Archeologische opgraving van kleiner plangebied; uitgangspunt bij vaststelling van het 

subsidiebedrag van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is dat dit maximaal 50% van 

de totale opgravingskosten bedraagt, met een maximum van het reeds verleende bedrag.

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

de ontwikkelingen in de markt.

[M] Projectmatig werken / Verkoopstrategie woningen optimaliseren  

Bospoort (en Ghoybos) 

• De uitvoering/investeringen in het project (laanontsluiting, grondwerken) worden zo lang 

mogelijk uitgesteld, totdat de verwerving van de pannenkoekenboerderij en de bouwvergun-

ning voor IKEA is geregeld. Het aan AC verkochte stuk grond is bouwrijp gemaakt door de 

gemeente (kabels en leidingen verwijderd). AC heeft inmiddels op dit stuk terrein haar par-

keerterrein uitgebreid.  
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• De onteigeningsprocedure voor verplaatsing van de pannenkoekenboerderij wordt eind 2011 

gestart aangezien de gemeente er (nog) niet in der minne met de betrokken eigenaar is uitge-

komen. Pogingen om er minnelijk uit te komen worden voortgezet. 

 

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

[R] Duur procedure verplaatsing Pannenkoekenboerderij naar Ghoybos (vertraging).
[M] Minnelijk overleg en mogelijkheid gerechtelijke procedure

[R] Ontwikkeling van de paviljoens (marktrisico).

[M] Gezamenlijk optreden ontwikkelaar en Gemeente om paviljoens te verkopen en te 

realiseren.

[R] (Tijdelijk) Geluidscherm als de bouw van Paviljoen 1 en 2 vertraagd wordt of niet door 

gaat.

[M] Gezamenlijk optreden ontwikkelaar en Gemeente om paviljoens te verkopen en te 

realiseren.

[R] Bodemkwaliteit (mogelijk hogere kosten grondwerk).

[M] Goede directievoering en monitoren van de zakbakens.
 

Fietsbruggen en –paden W4 

• De oplevering van de fietsbrug over de A4 is gepland in 2014 maar in verband met de fase-

ring aanleg verbreding Rijksweg A4 zijn delen van de brug al vanaf 2010 gerealiseerd. 
 

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

[R] Indien de aanleg van de brug over de Does vertraagt, kunnen hogere indexatielasten niet 
worden gedekt door de, door de provincie toegezegde, subsidie. 

[M] Tijdig herberekening maken; zonodig extra subsidie trachten te verkrijgen

[A] Bij de brug over de Does is rekening gehouden met bediening brug op afstand.

[M] Feitelijke realisatiemogelijkheden worden nu onderzocht.
 

Parallelweg (o.a. Willem Alexanderlaan) 

• De laatste opleverpunten van fase 1 t/m 5 zijn in het laatste kwartaal van 2011 opgelost, 

zodat het werk kon worden overgedragen aan Gemeentewerken. 

• Het project kan worden afgesloten bij de GIG 2012 (en jaarrekening 2011). De investering 

van het project is/wordt ten laste gebracht van de opbrengstreserve Nuon conform eerdere 

besluitvorming. 
 

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

[R] Voor een tweetal subsidies bij dit project is nog geen definitief akkoord van 
subsidieverlener; het wachten is op de definitieve beschikking.

[M] Goede communicatie met subsidieverlener

 

Verplaatsingen Mauritskwartier 

• De laatste financiële afhandelingen vinden plaats tussen de gemeente en de Stichting 

Schaats- en Skeelercentrum Weteringpark (Stichting SSCW) omtrent een administratieve 

afhandeling. 

• Het project kan worden afgesloten bij de GIG 2012 (en jaarrekening 2011). 
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Reconstructie Persant Snoepweg 

• De groenvoorzieningen in de omgeving van de weg moeten nog worden gerealiseerd (naar 

verwachting 1
e
 kwartaal 2012).  

• Op een deel van het terrein van het AC restaurant/ hotel zijn in 2011 kabels en leidingen 

verwijderd. 

• De investering van het project is/wordt ten laste gebracht van de opbrengstreserve Nuon 

conform eerdere besluitvorming. 

Weteringpark (inrichting en ontsluitingsweg) 

• Het eerste deel van de inrichting van het Weteringpark is overgedragen aan gemeentewer-

ken. 

• De voorzieningen (parkeren/water/groen) binnen de Tracébesluit-grens kunnen pas gereali-

seerd worden nadat de verbreding van de A4 is voltooid. De ontsluitingsweg (fase 2 Boom-

gaardlaan) kan eveneens pas gerealiseerd worden als de A4-werkzaamheden zijn voltooid.  

 

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

[R] Hoogte uitvoeringkosten 2e fase (m.n. boomgaardlaan) (gelet op planning na uitbreiding 
A4)

[M] Goed Definitief Ontwerp en aanbesteding en optimaliseren.

[A] Afstemming met RWS is noodzakelijk over aanleg parkeerterrein, damwand en 

bereikbaarheid verenigingen tijdens uitvoering verbreding A4
 

Grondberging en zandwinning Munnikkenpolder 

• De exploitant van de grondberging werkt momenteel aan een definitief ontwerp voor de 

inrichting Munnikkenpolder. Het oorspronkelijke inrichtingsplan uit 2003 wordt opnieuw 

bekeken n.a.v. wijzigingen (bijvoorbeeld plaatsing molens) en wensen gebruikers. 

 

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

[R] Exploitatie door derden in combinatie met beperkte bankgarantie
[M] Uitvoeringskosten liggen bij een externe partij en er is voorzien in een goede monitoring 

(MDWH/Provincie)

[R] Toekomstig beheer van de Munnikkenpolder. Risico is dat de gemeente genoodzaakt is 

het onderhoud en beheer te doen indien hiervoor geen externe partij gevonden wordt.

[M]* Vanaf 2014 is dit in de reguliere onderhoudsbegroting opgenomen/Overleg met externe 

partijen.

 

Verbreding viaduct Ericalaan en geluidswallen 

• De realisatie (inrichting geluidswallen) is gefaseerd en gekoppeld aan de planning van de 

verbreding Rijksweg A4. De verwachte uitvoering van het project is 2014. 

 

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

[A] De realisatie is gefaseerd en gekoppeld aan de planning van de verbreding Rijksweg A4
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Bestemmingsplan en onderzoeken 

• Het bestemmingsplan Bospoort is door de uitspraak van de Raad van State d.d. 15 juni 2011 

onherroepelijk geworden. Voor de geluidwerende bebouwing moet nog een uitwerkingsplan 

worden gemaakt. Hiermee wordt gewacht tot meer duidelijkheid is ten aanzien van de pavil-

joens. De kosten hiervoor zijn reeds opgenomen in de grondexploitatie. 

• Het bestemmingsplan W4 is volgend geweest op het tracébesluit. Door de vernietiging van 

het TB in 2007 en de als gevolg daarvan opgelopen vertraging, de diverse nieuwe ontwikke-

lingen (gemeentehuis en gebiedsvisie WAL) en de inwerkingtreding van de nieuwe WRO is 

het nu noodzakelijk een nieuw plan van voor af aan op te starten. Hiermee is de afdeling Be-

leid gestart. Naar verwachting wordt het voorontwerp begin 2012 ter inzage gelegd. 

Zwembadlocatie 

• De Brede School Oude Dorp wordt gebouwd op de Kastanjelaanlocatie. Daarmee dient een 

andere invulling te worden gevonden voor de oorspronkelijk aangewezen zwembadloca-

tie/Ericalaan. Deze locatie wordt meegenomen in het kader van de gebiedsvisie omgeving 

Willem Alexanderlaan. Zodra de gebiedsvisie is vastgesteld zal het project zwembadlocatie 

worden afgesloten en overgaan in het project gebiedsvisie Willem Alexanderlaan. 

• Hierbij dient rekening te worden gehouden met een aantal resterende investeringen: herstra-

ten parkeerterrein zwembad, tijdelijk beheer, bomen aanplant, groencompensatie en daartoe 

benodigde projectbegeleiding. 

Bovenwijkse voorzieningen W4 

• Momenteel worden de groen- en watercompensatie nader uitgewerkt  

 

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

[R] Extra maatregelen bovenop de reeds geprognosticeerde investeringen naar aanleiding 
van de handhaving van Hoogheemraadschap van Rijnland

[M] Goed overleg met Hoogheemraadschap van Rijnland
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4. Centrumplan 

Bij het Centrumplan is momenteel een mutatie van € 26.925,- nominaal (voordelig) voorzien. 

Dit komt door de grondopbrengst van het project Meas (voordelig), extra plankosten voor het 

project Ommedijk (nadelig), door het afsluiten van het project Orangerie (voordelig) en kosten 

voor inhuur van hoofd van de afdeling Projecten (nadelig). 

Naast deze mutaties speelt nog de ontwikkelingen omtrent uitbreiding van het Winkelhof (pro-

ject Centrumplein). De gevolgen hiervan zijn op dit moment (oktober 2011) nog niet te over-

zien. 
 

Hieronder volgt een toelichting per project onderscheiden naar projecten Centrumplan met 

mutaties (§ 4.1) en projecten Centrumplan zonder mutaties (§ 4.2). 

4.1. Projecten Centrumplan met mutaties 

Voor onderstaande projecten worden op dit moment mutaties (> € 25.000,-) verwacht. Bij de 

GIG 2012 zullen de mutaties financieel worden vertaald. 

 

De kosten voor de inhuur van het afdelingshoofd worden als volgt verdeeld over de projecten 

van het Centrumplan: 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 Totaal

Totaal Centrumplan

Centrumplein 15% 15% 20% 8.625€        8.625€        11.500€      28.750€        

Hoek Merelstraat 3% 2% 0% 1.725€        1.150€        -€           2.875€          

Meas 2% 2% 0% 1.150€        1.150€        -€           2.300€          

Ommedijk 2% 0% 0% 1.150€        -€           -€           1.150€          
Totaal 35.075€        

 
 

Centrumplein 

• Het bestemmingsplan is in werking getreden. De rechter moet nog uitspraak (eind 

2011/begin 2012) doen omtrent de beroepsprocedure die nog loopt (hoorzitting beroep 3 

november 2011). 

• Het leeg opleveren van het huidige gemeentehuis verloopt volgens planning. De sloop 

wordt voorbereid.  
 

De ontwikkelaar van de uitbreiding Winkelhof wil bij nader inzien (directiewisseling, maar ook 

vanwege economische omstandigheden) de plannen veranderen. Dat heeft gevolgen en zal zeer 

waarschijnlijk tot vertraging leiden. Op dit moment (oktober 2011) zijn de gevolgen nog niet te 

overzien. Bepalend voor de gemeente zijn het bestemmingsplan en het door de raad goedge-

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

[R] Geen bouwvergunning voor uitbreiding Winkelhof of niet door gaan van planontwikkeling 
(wel afnameplicht), waardoor de verkoopsom voor het huidige gemeentehuis substantieel 

lager wordt. Een budgetneutrale ontwikkeling van het Centrumplan is alsdan niet 

mogelijk.

[M] Overleg met ontwikkelaar (planning) en omwonenden

[R] Bij realisatie minder m2 winkelvloeroppervlak door wijziging plannen (niet door 

ontwikkelaar) verlaagt ook de grondopbrengst.

[A] Ontwikkelaar bekijkt de uitbreiding van het winkelcentrum nader i.v.m. economische 

ontwikkeling.

[M] Goed overleg wederom met alle belanghebbenden  
 

Meas 

• Alle vergunningen zijn inmiddels onherroepelijk.   

• Het benzinestation is door de ontwikkelaar gesloopt. Het gebied wordt momenteel gesa-

neerd. 

 

Indicatie financiële mutaties 
+/+  €          90.000 Opbrengst uit grondverkoop wordt 1,5 jaar eerder ontvangen en is hoger dan het 

uitgangspunt van het conservatief scenario

+/+  €          90.000 Totaal mutaties

voordelig  
 

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

[A] Door alle vertragingen en procedures is het project geen opbrengstlocatie meer voor het 
Centrumplan. Door het verwachte negatieve resultaat is dit project sinds de GIG2010 in 

de voorziening Centrumplan opgenomen.

 

De Ommedijk  

• De bezwaren (m.n. over de toekomstige parkeersituatie) tegen de verleende bouwvergunning 

naar aanleiding van de wijzigingen aan het bouwplan zijn ingetrokken. In overleg met ont-

wikkelaar, bewoners en gemeente wordt de parkeersituatie bekeken. Dit heeft wel geleid tot 

een overschrijding van de plankosten voor 2011. 

• De officiële opening van de Ommedijk heeft op 8 oktober plaatsgevonden. 

• Het openbaar gebied is door de ontwikkelaar ingericht en gefinancierd. 

 

Indicatie financiële mutaties 
-/-  €          12.000- Extra juridische kosten ivm procedures door omwonenden.

-/-  €          38.000- Extra kosten projectmanagement (werkelijk 2011 en prognose 2012).

-/-  €          20.000- Herinrichting gebied; inschatting van punten die niet in het bestek van de inrichting zijn 

opgenomen (en niet ten laste van ontwikkelaar komen).

-/-  €          70.000- Totaal mutaties

nadelig  
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Orangerie (voormalige locatie van de Sjelter) 

Voortgang project 

• Het project is afgerond en kan per 31-12-2011 worden afgesloten bij de GIG 2012 (en jaar-

rekening 2011). 

 

Indicatie financiële mutaties 
+/+  €          42.000 Afronding project; vrijvallen niet bestede prognose voor uren en post onvoorzien

+/+  €          42.000 Totaal mutaties

voordelig  

4.2. Projecten Centrumplan zonder mutaties 

Voor onderstaande projecten worden op dit moment geen mutaties (> € 25.000,-) verwacht.  

Hoek Merelstraat 

• Met een werkgroep van bewoners en landschapsarchitect is een ontwerp voor de buitenruim-

te gemaakt. Afdeling Gemeentewerken krijgt van de afdeling Projecten de opdracht het ont-

werp te realiseren. Gemeentewerken neemt dit mee in haar groot onderhoud (vernieuwing 

riolering en herstraten). 

• De uitvoering van dit project (ontsluiting en parkeerplaatsen) is naar verwachting in 

2012/2013. Een deel wordt gecombineerd met het kruispunt Engelendaal/Statendaalder en 

zal afgestemd worden met de planning van de ontwikkelaar van de uitbreiding Winkelhof 

(project Centrumplein). 

 

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

[A] Dit project is afhankelijk van Centrumplein ontwikkeling 

[A] Riolering wordt gelijk meegenomen bij de herontwikkeling

[R] Raming ontwerp dat tot stand gekomen is met inspraakproces kan hoger uitvallen dan 

beschikbaar krediet

[M] Goede aanbesteding, projectleiding, directie en toezicht

[M] Werk met werk maken (tegelijkertijd aanpak riolering)  
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5. Overige ruimtelijke projecten 

Alleen het project Schansen en Dreven valt op dit moment onder de ‘overige ruimtelijke projec-

ten’. Momenteel is een mutatie van € 95.000,- nominaal (voordelig) voorzien. 

Schansen en Dreven 

Voortgang project 

• De inrichting van het openbare gebied is inmiddels afgerond en in juni 2011 is het gebied 

officieel overgedragen aan de afdeling Gemeentewerken voor beheer. De laatste nazorgpun-

ten worden eind 2011 afgewikkeld. 

• De bewoners van Dillenburg zijn in september verhuisd naar de Ommedijk. Hun tijdelijk 

onderkomen de Vlechtbaan wordt hierdoor verbouwd tot woningen door Rijnhart Wonen. 

Bouwvergunning is verleend voor 36 woningen. Gemeente is in overleg met Rijnhart Wonen 

en enkele bedrijven in de buurt over de parkeersituatie na realisatie.  

• Het project Schansen en Dreven kan per 31-12-2011 worden afgesloten (bij de GIG 

2012/jaarrekening 2011). 

 

Indicatie financiële mutaties 
+/+  €          30.000 Vrijval prognose voor kabels  en leidingen

+/+  €          65.000 Vrijval deel van prognose voor woonrijp maken

+/+  €          95.000 Totaal mutaties

voordelig  
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6. Overige investeringsprojecten 

De overige investeringsprojecten betreffen de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed. 

Momenteel is een mutatie van € 48.550,- nominaal (nadelig) voorzien. Dit komt door het afslui-

ten van het project Sterrentuin (voordelig) en kosten voor inhuur van hoofd van de afdeling 

Projecten (nadelig). Bij de Brede School West leidt de vertraging in vooral het ontwerptraject, 

de tijdelijke huisvesting en het mogelijk gefaseerd bouwen mogelijk tot de behoefte aan een 

aanvullend krediet. Dit zal separaat aan de Raad worden voorgelegd.  

 

Hieronder volgt een toelichting per project onderscheiden naar Overige investeringsprojecten 

met mutaties (§ 6.1) en Overige investeringsprojecten zonder mutaties (§ 6.2). 

6.1. Overige investeringsprojecten met mutaties 

Voor onderstaande projecten worden op dit moment mutaties (> € 25.000,-) verwacht.  

 

De kosten voor de inhuur van het afdelingshoofd worden als volgt verdeeld over de Overige 

investeringsprojecten: 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 Totaal

Totaal Overige investeringsprojecten

Brede School Oude Dorp 11% 10% 0% 6.325€        5.750€        -€           12.075€        

Brede School West (incl ti jdeli jke huisvesting) 19% 18% 15% 10.925€      10.350€      8.625€        29.900€        

Boterhuispolder 8% 11% 15% 4.600€        6.325€        8.625€        19.550€        

Jongerencentrum Dwars&zo 2% 0% 0% 1.150€        -€           -€           1.150€          

Mil ieustraat 5% 0% 0% 2.875€        -€           -€           2.875€          

Totaal 65.550€        
 

Brede School West 

Voortgang project 

• Het Voorlopig Ontwerp (VO) is uitgewerkt en is voorgelegd aan de klankbordgroep, pro-

jectgroep en stuurgroep. Na positief advies van klankbordgroep en projectgroep heeft de 

stuurgroep het VO afgekeurd. Het VO dient te worden aangepast. Dit betekent een vertra-

ging van ruim 5 maanden in het ontwerptraject. 

• Er was een geschikte locatie gevonden voor de tijdelijke huisvesting van de Prins Willem-

Alexander school en de Leeuwerik in het gebouw van het ROC aan de Leidse Dreef. De on-

derhandelingen zijn echter door het ROC afgebroken. Het ROC heeft aangegeven het ge-

bouw zelf nodig te hebben voor onderwijs. Op dit moment worden de alternatieven voor tij-

delijke huisvesting in kaart gebracht.  

 

Indicatie financiële mutaties 

De kosten die gemoeid zijn met de oplossing voor de tijdelijke huisvesting, waardoor mogelijk 

gefaseerd gebouwd moet worden, kunnen mogelijk niet uit het krediet worden gedekt. Dit 

wordt separaat aan de Raad voorgelegd. 
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  PM Oplossing voor tijdeli jke huisvesting, waardoor mogelijk gefaseerd gebouwd moet 

worden. Hierdoor zijn er ook extra (interne) rentelasten.

 PM Doorbelasting uren van hoofd afdeling Projecten voor de periode 2012-2014.

 PM In de klankbordgroep is  een toezegging gedaan om te kijken of er als toegangsweg tot 

het schoolterrein een brug kan worden gemaakt.

  PM Totaal mutaties

 
 

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

[R] Vertraging door inspraak en/of RO-procedure
[M] Goed overleg met alle betrokkenen / goede voorbereiding bij behandeling 

bestemmingsplan door rechter

[R] Mogelijke afwijking op bouwkosten, ontwikkelingskosten en uitloop planning

[M] Goede aanbesteding, projectleiding, directievoering en toezicht

[R]* Extra kosten door toegangsweg naar schoolterrein (brug)
[M]* Meest optimale oplossing zoeken  
 

Sociaal Cultureel Centrum (Sterrentuin) 

• Het project is afgerond en het krediet kan eind 2011 worden afgesloten (zie bijlage 1 voor de 

evaluatie van dit project). 

 

Financiële mutaties 

Bij de GIG2011 is de raad gevraagd het krediet te verlagen naar een restant budget van               

€ 50.000,- waarmee het project kan worden afgerond. Hiervan is 33.000,- besteed. Het restant 

van 17.000,- hoeft niet meer aangewend te worden. 

Aanpassing huisvesting Centrum voor Jeugd en Gezin 

• De verbouwing is afgerond. De laatste nazorgpunten zijn in het 3
e
 kwartaal van 2011 afge-

wikkeld. 

• De officiële opening heeft op 7 september 2011 plaatsgevonden. 

• Het project kan worden afgesloten binnen het beschikbare budget (zie bijlage 2 voor de eva-

luatie van dit project). 
 

6.2.  Overige investeringsprojecten zonder mutaties 

Voor onderstaande projecten worden op dit moment geen mutaties (> € 25.000,-) verwacht. 

Brede School Oude Dorp  

• De sloopvergunning is verleend. De verleende bouwvergunning is onherroepelijk. De school 

is inmiddels gesloopt en de 1
e
 paal is op 5 oktober 2011 geslagen. 

• Tegen het wijzigingsplan loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State. Zitting 

vindt plaats op 9 november 2011.  

• In juni 2011 is de voorgenomen gunning voor de aannemer afgerond, waarna de definitieve 

aannemingsovereenkomst is afgesloten. De aannemer is in september gestart met de zichtba-

re bouwwerkzaamheden (bouwput en start heiwerk).  

• De woningen Kastanjelaan 2 en 4 zijn ontrokken aan de woningvoorraad. De twee woningen 
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 worden in de tijdelijk situatie gebruikt als bouwkeet. 

• Voor de buitenruimte is in samenwerking  met onder meer de klankbordgroep een ontwerp 

gemaakt. Hierbij zijn de alternatieven voor de optimalisatie van de buitenruimte verkend en 

meegenomen. Het goedgekeurde definitief ontwerp wordt uitgewerkt tot een bestek, zodat 

dit eind 2011 kan worden aanbesteed.   
 

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

[R] Mogelijke afwijking op ontwikkelingskosten en uitloop planning
[M] Goede projectleiding, directievoering en toezicht

[R]* Bezwaren vanuit de omwonenden ten aanzien van omgevingsvergunning herbestemming 

kavels voormalige woningen en beroep tegen het wijzigingsplan

[M] Communicatie binnen de klankbordgroep en het volgen van het participatietraject.
 

Gemeentelijke huisvesting (Nieuwbouw Gemeentehuis) 

• Casco:  

De bouw loopt conform planning: oplevering medio november 2011 en de ingebruikname 

eind december 2011. Voor de BTW wordt nog een naberekening gemaakt.  

• Interieur:   

De Europese aanbesteding voor losse inrichting geschiedt in samenwerking met Service-

punt71.  

• Organisatieconcept:  

Diverse deelprojecten zijn gestart ten einde de manier van werken in het nieuwe gemeente-

huis voor te bereiden. 
 

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

 

Milieustraat 

• De milieustraat is een nieuw project binnen de GIG. Het project heeft tot doel het ontwikke-

len van een nieuwe milieustraat op de huidige locatie aan de Simon Smitweg 9. Hierin wordt 

ook de vergroting van de zoutloods, de aansluiting op het terrein van het nieuwe gemeente-

huis en een goede afscherming richting begraafplaats en uitvaartcentrum meegenomen.  

• Het project is geïnitieerd door de afdeling Gemeentewerken en de Raad heeft hiertoe op 27 

juni 2011 een krediet ter beschikking gesteld om voorgestelde variant 2002 vanuit de varian-

tenstudie te realiseren. Het project is door Gemeentewerken overgedragen aan de afdeling 

Projecten. 

 

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

[R]* Beschikbaarheid parkeerterrein politie
[M]* Overleg/voorstellen zijn neergelegd ter bespreking/ alternatieven worden bekeken

[R]* Verlening omgevingsvergunning; Provincie is bevoegd gezag.

[M]* Procedures volgen

 

[R] Vertraging van het Servicepunt71 kan tot ruimte tekort leiden in het nieuwe gemeentehuis

[M] Elders tijdelijke huisvesting regelen
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Jongerencentrum in Dwars&zo 

• Het jongerencentrum in Dwars&zo is een nieuw project binnen de GIG. Het project betreft 

het renoveren van het gebouw Dwars&zo (huidige ontmoetingsplek voor jongeren) tot een 

volwaardig jongerencentrum. 

• De bouwkundige aanbesteding heeft binnen budget plaatsgevonden. 

• De oplevering staat gepland voor begin 1
ste

 kwartaal 2012. 

 

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

[R]* Inrichting Jongerencentrum valt buiten krediet
[M]* Gebruiker verricht inspanning om de benodigde investering voor de inrichting door middel 

van fondsen te realiseren. Gebruiker heeft al een eerste subsidie zeker weten te stellen 

(ca 50%). Voor meer subsidie zijn de aanvragen gelijktijdig met deze eerste verstuurd.

 

Inrichting Boterhuispolder 

• De inrichting van de Boterhuispolder is een nieuw project binnen de GIG. Het betreft het 

duurzaam groen inrichten en geschikt maken voor extensieve recreatie van de polder.  

• Het inrichtingsproject wordt gesubsidieerd vanuit Den Haag; POP (Europees geld) en 

Amendementsgelden. 

• Momenteel wordt een definitief ontwerp uitgewerkt van het inrichtingsplan. 

• Uitvoeringsrisico ligt in het feit dat een pachter vooralsnog alleen tegen buitensporige finan-

ciële eisen wil meewerken. Gekeken wordt nu naar een licht aangepast plan, waarbij dit pro-

bleem omzeild kan worden.  

• Financieel risico ligt in het feit dat de deadline van realisatie (voor eind 2013) niet gehaald 

wordt, in welk geval de subsidie kan komen te vervallen en daarmee dus het hele project.  

 

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

[R]* Zekerstellen van de amendementsgelden en POP gelden. 
[M]* Er bestaat nog de mogelijkheid uitstel tot projectuitvoering aan te vragen tot eind maart 

2012.

[A]* Omdat de Raad heeft besloten geen nieuwe bebouwing toe te laten, bestaat er geen 

zekerheid meer over grondverkoop (wat oorspronkelijk gepland was voor woningbouw) 

en zal een krediet moeten worden aangevraagd.

[R]* Nog niet met alle betrokkenen overeenstemming. Bij vertraging is het mogelijk dat de 

subsidie vervalt.

[M]* Intensief overleg met betrokkenen of mutaties van het plan

[O]* Door het binnen het project hergebruiken van af te graven grond voor natte natuur kan 

een optimalisatie worden bereikt. Mogelijk ook dat Hoogheemraadschap Rijnland (HHR) 

bereid kan worden gevonden een extra projectbijdrage te leveren. Hier is een verzoek 

voor ingediend in het kader van het binnen het project hergebruiken van ontgraven grond. 

Daartoe wordt door HHR berekend welk extra bedrag ter beschikking zal worden gesteld.

 

 €     27.000 

 €     27.000-

 €               - 

neutraal


