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GIG - 2013 GIG - 2013 GIG - 2012 Verschil

NCW  01-01-13 NCW  01-01-12 NCW  01-01-12 NCW  01-01-12

4.761.690-€      4.556.641-€      3.016.860€      7.573.502-€        

10.239.063-€    9.798.146-€      8.464.988-€      1.333.159-€        

W4 - Afgesloten projecten / overig Reserve W4 per 31-12-2012 2.576.810€      2.465.847€      6.661.543-€      9.127.390€        

W4 - Afgesloten projecten / overige projecten in reserve 1.358.256€      1.299.767€      1.029.636€      270.130€           

11.065.687-€    10.589.174-€    11.080.033-€    490.859€           

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

1.249.172€      1.195.380€      1.208.323€      12.943-€             

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

PM*

(voordelig)

W4

TOTAALOVERZICHT

W4 - Ontwikkelingslocaties

W4 - Investeringsprojecten

Totaal

Centrumplan

Overige projecten

          Verschillenverklaring W4 

 

Bij de Voortgangsrapportage GIG 2012 is aan de raad gevraagd diverse W4-projecten te splitsen 

waardoor (deel)projecten kunnen worden afgesloten. En ook is de raad gevraagd om de algemene 

projecten W4 te verdelen over de W4 Ontwikkelingslocaties. Hierdoor wordt de GIG compacter. Deze 

exercitie leidt tot ogenschijnlijk grote mutaties maar heeft per saldo geen invloed op de totale mutatie 

van de W4. 

In tabel 1a zijn de resultaten van de GIG per 2013 afgezet tegen de GIG-versie van 2012 (vastgesteld 2 

juli 2012). Voor de vergelijkbaarheid zijn de bedragen tevens uitgedrukt als netto contante waarde 

(NCW) per 01-01-2012. In deze tabel zitten dus de ogenschijnlijke grote mutaties. Om de mutaties, die 

wel van invloed zijn op de totale mutatie van de W4, inzichtelijk te maken is het verschil per NCW 01-

01-2012 van tabel 1a uitgesplitst in tabel 1b. 

 

 

Tabel 1a: Netto contant resultaat Integrale Grondexploitaties 2012-2013 

* De ‘PM’ bij de overige projecten  betreft het project Amaliaplein. Voor dit project wordt separaat (3e kwartaal 2013) een uitvoeringskrediet aangevraagd. 

 

Tabel 1b: Verschillenanalyse W4 (NCW 01-01-12) 

 

 

In tabel 1c zijn de verschillen van tabel 1b verder uitgesplitst. De rijen en kolommen zijn genummerd 

Deze nummering is bij de verschillenverklaring aangegeven zodat de genoemde getallen makkelijker in 

de tabel terug te vinden zijn. 

Verschil

Verdeling 

algemene 

projecten

Verschuiving 

tussen 

projecten

NCW  01-01-12 NCW  01-01-12 NCW  01-01-12

7.573.502-€      7.517.079-€      -€                56.423-€             

1.333.159-€      -€                1.432.250-€      99.091€             

W4 - Afgesloten projecten / overig Reserve W4 per 31-12-2012 9.127.390€      7.517.079€      1.162.119€      448.193€           

W4 - Afgesloten projecten / overige projecten in reserve 270.130€        -€                270.130€        -€                  

490.859€        -€                -€                490.859€           

(voordelig) (neutraal) (neutraal)

Verschillenanalyse W4

Overige 

mutaties

(voordelig)

NCW  01-01-12

Totaal

W4

W4 - Ontwikkelingslocaties

W4 - Investeringsprojecten
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Tabel 1c: Verschillenanalyse W4 (Uitgebreid) 

 
De afname van het resultaat van de W4 - Ontwikkelingslocaties van circa -/- € 7,57 mio  (nadelig) 

(rij 19 / kolom 1) is op hoofdlijnen het gevolg van: 

 Mutaties in het kader van een compacte GIG (reeds gemeld in de Voortgangsrapportage GIG 2012) -

/- € 7,52 mio  (nadelig) (rij 5 / kolom 1): 

- Verdeling van de algemene projecten W4 van -/- € 7,52 mio (nadelig) (rij 1+4 / kolom 1) over 

de W4-Ontwikkelingslocaties. Hier tegenover staat een mutatie van +/+ € 7,52 mio (voordelig) 

(rij 2+3+4 / kolom 3) bij de W4 - Afgesloten projecten / overig Reserve W4 per 31-12-2012. 

 Overige mutaties -/- € 0,06 mio  (nadelig) (rij 18 / kolom 1): 

- Verschuiving van de resterende werkzaamheden (-/- € 0,21 mio, nadelig) (rij 12 / kolom 1)  in 

het project ‘Reconstructie Persant Snoepweg’ naar het project ‘Bospoort’. De totale investering 

van het project ‘Reconstructie Persant Snoepweg’ zou gedekt worden uit de Reserve Nuon 

waardoor  er een saldo in de Reserve Nuon ontstaat. Dit restant is in de bestemmingsreserve W4 

gestort (rij 20 / kolom 3). Het resultaat van Bospoort wordt verslechterd door de overheveling 

van de werkzaamheden. Per saldo verandert er niets (reeds gemeld in de Voortgangsrapportage 

GIG 2012). 

- Een aanbestedingsvoordeel van +/+ € 0,24 mio (rij 10 / kolom 1) bij de inrichting van het park 

‘Groene Schans’ (reeds gemeld in de Voortgangsrapportage GIG 2012). Dit voordeel is echter 

voor € 0,2 mio al onttrokken uit de bestemmingsreserve W4 (rij 22 / kolom 3) (conform 

Mutaties 

(bedragen in euro's)

Verdeling algemene projecten naar W4-Ontwikkelingslocaties NR

Verdeling algemene projecten naar W4-Ontwikkelingslocaties 1 -/-    7.133.952-                -                    -               -   -/-      7.133.952-

Verdeling algemene projecten naar af te sluiten W4-Ontwikkelingslocaties 2                -                  -   -/-      4.371.347-             -   -/-      4.371.347-

Afsluiten algemene projecten 3                -                  -   +/+    11.505.299             -   +/+    11.505.299 

Van nominaal naar NCW 4 -/-       383.127-                -   +/+         383.127             -   -/-                   0-

Totaal 5 -/-    7.517.079-                -   +/+      7.517.079             -                    -   

Overige verschuiving tussen projecten

Boomgaardlaan van 'Mauritskwartier' naar 'Weteringpark' 6                -   -/-   1.241.000- +/+      1.241.000             -                    -   

Boekwaarde 'Grondberging Munnikkenpolder' naar Reserve W4 7                -   -/-      282.286-                  -   +/+    282.286                  -   

Van nominaal naar NCW 8                -   +/+        91.037 -/-          78.881- -/-      12.156-                  -   

Totaal 9                -   -/-   1.432.250- +/+      1.162.119 +/+    270.130                  -   

Overige mutaties

Aanbestedingsvoordeel bij inrichting 'Groene Schans' 10 +/+       240.000                -                    -               -   +/+         240.000 

Bijstelling opbrengst kavel M 11 -/-         90.000-                -   +/+           90.000             -                    -   

Werkzaamheden van 'Persant Snoepweg' naar 'Bospoort' 12 -/-       214.660-                -               -   -/-        214.660-

Extra huuropbrengst (natte bagger) 13                -   +/+      100.000             -   +/+         100.000 

Civiel technische begeleiding Rijk rechtstreeks uit reserve W4 14                -                  -   +/+         150.000             -   +/+         150.000 

Bijstelling plankosten en post onvoorzien 'Bovenwijkse voorzieningen' 15                -                  -   +/+           27.000             -   +/+           27.000 

Afdracht W4 16                -                  -   +/+         199.106             -   +/+         199.106 

Van nominaal naar NCW 17 +/+           8.237 -/-             909- -/-          17.914-             -   -/-          10.586-

Totaal 18 -/-         56.423- +/+        99.091 +/+         448.193             -   +/+         490.859 

TOTAAL GIG 19 -/-    7.573.502- -/-   1.333.159-      9.127.390 +/+    270.130 +/+         490.859 

Overige mutaties bestemmingsreserve W4

Bijdrage uit reserve Nuon i.v.m. 'Persant Snoepweg' 20                -                  -   +/+         214.660             -   +/+         214.660 

Civiel technische begeleiding Rijk rechtstreeks uit reserve W4 21                -                  -   -/-        150.000-             -   -/-        150.000-

Aanbestedingsvoordeel bij inrichting 'Groene Schans' reeds ingeboekt 22                -                  -                    -   -/-    200.000- -/-        200.000-

Van nominaal naar NCW 23                -                  -   +/+             2.075             -   +/+             2.075 

Totaal 24                -                  -             66.735 -/-    200.000- -/-        133.265-

Overige mutaties begroting

Extra huuropbrengst (natte bagger) reeds voorzien in begroting 25                -   -/-      100.000-             -   -/-        100.000-

Van nominaal naar NCW 26                -   +/+             909                  -               -   +/+               909 

Totaal 27                -   -/-        99.091-                  -               -   -/-          99.091-

TOTAAL Leiderdorp 28 -/-    7.573.502- -/-   1.333.159-      9.194.125 +/+      70.130 +/+         258.503 

kolom 1 kolom 2 kolom 3 kolom 4 kolom 5

per 31-12-2012

W4 - 

Ontwikkelings-

locaties

W4 - Investerings-

projecten

TotaalW4 - Afgesloten proj. / overig 

Reserve W4
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begrotingswijziging 4 in 2012), waardoor het feitelijke voordeel slechts € 0,04 mio bedraagt 

(rij 10+22 / kolom 5). 

- Bijstelling van de verwachte opbrengsten (-/- € 0,09 mio, nadelig) (rij 11 / kolom 1) voor het 

kavel M in het project ‘Mauritskwartier’. 
 

De afname van het resultaat van de W4 - investeringsprojecten is -/- € 1,33 mio (nadelig) (rij 19 / 

kolom 2). Dit is het gevolg van: 

 Mutaties verschuivingen tussen projecten -/- € 1,43 mio (nadelig) (rij 9 / kolom 2): 

- Verschuiving werkzaamheden Boomgaardlaan (-/- € 1,16 mio, nadelig) (rij 6(+deel rij 8) / 

kolom 2) van het project ‘Mauritskwartier’ naar het project ‘Wetering park’ (in het kader van 

een compacte GIG en reeds gemeld in de Voortgangsrapportage GIG 2012). Hier tegenover 

staat een mutatie van +/+ € 1,16 mio (voordelig) (rij 6+8 / kolom 3) bij de W4 - Afgesloten 

projecten / overig Reserve W4 per 31-12-2012. 

- Verschuiving boekwaarde van project ‘Grondberging Munnikkenpolder’  (-/- € 0,27 mio, 

nadelig) (rij 7(+deel rij 8) / kolom 2). De boekwaarde van het project dient jaarlijks ten gunste 

te worden gebracht aan de Reserve W4. Tegenover de nadelige mutatie voor het project staat 

dus de mutatie van (+/+ € 0,27 mio, voordelig) (rij 7+ 8 / kolom 4) bij de W4 afgesloten 

projecten/projecten in reserve. 

 Overige mutaties +/+ € 0,1 mio (voordelig) (rij 18 / kolom 2): 

- Bij het project ‘Grondberging Munnikkenpolder’ is een extra huuropbrengst (+/+ € 0,1 mio, 

voordelig) (rij 13+17 / kolom 2) te verwachten i.v.m. de verwerking van natte bagger (reeds 

gemeld in de Voortgangsrapportage GIG 2012).   
 

De toename van het resultaat van de W4 - Afgesloten projecten / overig Reserve W4 per 31-12-2012 

van +/+ € 9,13 mio (voordelig) (rij 19 / kolom 3) is het gevolg van: 

 Mutaties in het kader van een compacte GIG (reeds gemeld in de Voortgangsrapportage GIG 2012) 

+/+ € 7,52 mio (nadelig) (rij 5 / kolom 3): 

- Verdeling van de algemene projecten W4 van -/- € 3,49 mio (nadelig) (rij 2(+deel rij 4) / kolom 

3) over de W4-Ontwikkelingslocaties die per 31-12-2012 worden afgesloten.  

- Na het verdelen van de algemene projecten W4 over de W4-Ontwikkelingslocaties kunnen de 

algemene projecten worden afgesloten wat een mutatie van +/+ € 11,01 mio (voordelig) 

(rij 3(+deel rij 4) / kolom 3) veroorzaakt. 

- Tegenover de twee bovenstaande mutaties staat de mutatie van -/- € 7,52 mio (nadelig) bij de 

W4-Ontwikkelingslocaties (rij 5 / kolom 1). 

 Mutatie verschuivingen tussen projecten van +/+ € 1,16 mio  (voordelig) (rij 9 / kolom 3): (in het 

kader van een compacte GIG en reeds gemeld in de Voortgangsrapportage GIG 2012): 

- Verschuiving werkzaamheden Boomgaardlaan (+/+ € 1,16 mio, nadelig) (rij 6+8 / kolom 3) 

van het per 31-12-2012 af te sluiten project ‘Mauritskwartier’ naar het project ‘Weteringpark’. 

Hier tegenover staat de mutatie van -/- € 1,16 mio (nadelig) (rij 6(+deel rij 8) / kolom 1) bij de 

W4 – Investeringsprojecten. 

 Overige mutaties +/+ € 0,45 mio (voordelig) (rij 18 / kolom 3): 

- Verdeling  van bijgestelde prognoses van de per 31-12-2013 te splitsen project 

‘Mauritskwartier’ en af te sluiten algemene projecten ‘Uren W4 algemeen’ en ‘Bovenwijkse 

voorzieningen’ naar de W4-Ontwikkelingslocaties (+/+€ 0,26 mio, voordelig) 

(rij 11+14+15(+deel rij 17) / kolom 3). 

- Intern rentevoordeel van +/+ € 0,19 mio (voordelig) (rij 16(+deel rij 17) / kolom 3) bij de 

afdracht W4 aan Rijkswaterstaat in verband met latere betaling (november 2012 in plaats van 

april 2012). 
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De totale mutatie is voor de GIG dus +/+ 0,49 mio voordelig (rij 19/kolom 5). Dit betekent echter niet 

automatisch een zelfde voordeel voor de bestemmingsreserve danwel begroting. Voor de gemeente is 

het voordeel +/+ 0,26 mio (rij 28/kolom 5): 

 De totale investering van het project ‘Reconstructie Persant Snoepweg’ zou gedekt worden uit de 

Reserve Nuon waardoor  er een saldo in de Reserve Nuon ontstaat. Dit restant is in de 

bestemmingsreserve W4 gestort (rij 20 / kolom 3). 

 De jaarlijkse kosten voor civiel technische begeleiding rijk worden voortaan rechtsstreeks ten laste 

van de bestemmingsreserve W4 gebracht (en dus niet meer via het algemene project ‘Uren W4 

Algemeen’) (rij 21 / kolom 3). 

 Het aanbestedingsvoordeel bij de inrichting van het park ‘Groene Schans’ is voor € 0,2 mio al 

onttrokken uit de bestemmingsreserve W4 (rij 22 / kolom 3), 

 De extra huuropbrengst (+/+ € 0,1 mio, voordelig) die te verwachten is bij het project ‘Grondberging 

Munnikkenpolder’ i.v.m. de verwerking van natte bagger was reeds verwerkt in de begroting (rij 27 / 

kolom 2). 


