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 2013 VOORSTELLEN      

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 7-05-2013 

Onderwerp:  De Gemeentelijke Integrale 

Grondexploitatie (GIG) 2013 en 

de bijbehorende specifieke 

kredietaanvragen 

 Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. De GIG 2013 (mutatiedatum 01-05-13) inclusief bijbehorende grondexploitaties en 
financiële investeringsoverzichten vast te stellen als financieel kader voor de ruimtelijke 
projecten. 

2. De gewijzigde resultaten van onderstaande grondexploitaties voor W4 per 01-01-13, en 
de op basis van deze resultaten bijgestelde uitvoeringskredieten vast te stellen:             
- Vierzicht - Kavel 1+5 + reststrook (-/- € 1.882.467,- per 01-01-13) 
- Mauritskwartier - Groene Scheg + Kleine Zandput (-/- € 3.773.112,- per 01-01-13) 
- Mauritskwartier - Kavel M (€ 136.197,- per 01-01-13) 
- Plantage (-/- € 4.689.043,- per 01-01-13) 
- Bospoort - Noord (€ 7.526.733,- per 01-01-13) 
- Bospoort - Zuid (-/- € 2.079.998,- per 01-01-13) 

3. De gewijzigde resultaten van onderstaande investeringsoverzichten voor W4 per       
01-01-13, en de op basis van deze resultaten bijgestelde investeringskredieten vast te 
stellen: 
- Weteringpark (-/- € 3.203.255,- per 01-01-13) 
- Grondberging Munnikkenpolder (€ 2.716.607,- per 01-01-13) 

4. Akkoord te gaan met het afsluiten van onderstaande grondexploitaties voor W4 en het 
totale (voordelige) resultaat ten gunste te brengen van de bestemmingsreserve W4 per 
31-12-2012: 
- Vierzicht - Kavel 2, 3, 4 (€ 2.678.673,-) 
- Mauritskwartier - Woningbouw fase 1, 2, 3 (€ 12.659.568,-) 

5. Akkoord te gaan met het afsluiten van onderstaand investeringsoverzicht en het totale 
(nadelige) resultaat ten laste te brengen van de bestemmingsreserve W4 per  
31-12-2012: 
- Mauritskwartier - Sanering Kleine Zandput (-/- € 3.901.226,-) 

6. Akkoord te gaan met het afsluiten van onderstaande investeringsoverzichten: 
- Uren W4 Algemeen (€ 0,-) 
- Bestemmingsplan / onderzoeken (€ 0,-) 
- Bovenwijkse voorzieningen W4 (€ 0,-) 
- Reconstructie Persant Snoepweg (€ 0,-) 
- Afdracht W4 (-/- € 8.860.205,- (geactiveerd)) 

7. Het gewijzigde resultaat van onderstaande grondexploitatie voor Centrumplan per  
01-01-13, en de op basis van dit resultaat bijgestelde uitvoeringskrediet vast te stellen: 
- Meas (-/- € 64.635,- per 01-01-13) 

8. Akkoord te gaan met het afsluiten van de grondexploitatie Ommedijk en het totale 
(voordelige) resultaat van € 568.261,- te storten in de algemene reserve bouw- en 
grondexploitaties per 31-12-2012. 
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1 Inleiding 

1.a In het kort 

Periodiek wordt voor alle lopende projecten, individueel en voor het totaal aan projecten, 
de financiële tussenstand opgemaakt. De gemeenteraad wordt twee maal per jaar 
geïnformeerd, eenmaal op basis van de actualisatie van de grondexploitaties verzameld 
in de GIG en eenmaal op basis van een financiële voortgangsrapportage GIG. 
In de rapportage GIG 2013 (bijlage 1) is de herziening per 01/01/13 van de 
grondexploitaties en daarmee de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 
opgenomen. Eind 2013 wordt de raad geïnformeerd over de voortgang ten opzichte van 
deze rapportage. 
 

1.b Voorgeschiedenis 

• De raad heeft op 2 juli 2012 de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (rapportage GIG 
2012 d.d. 27 april 2012) en daarmee de herziening per 01/01/12 van de grondexploitaties 
vastgesteld. 

• In de raad van 17 december 2012 is de Voortgangsrapportage GIG 2012 vastgesteld. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Grondbeleid en Ruimtelijke ordening 
 

2 Beoogd effect 

Met voorliggende rapportage (bijlage 1) wordt geïnformeerd over de geprognosticeerde 
financiële stand van zaken. Met het vaststellen van de (gewijzigde) resultaten van de 
respectievelijke grondexploitaties wordt het financiële kader per project vastgelegd. 
De GIG geeft voor de ruimtelijke projecten een nadere onderbouwing van het nog vast te 
stellen jaarverslag van de gemeente. Na vaststelling van de GIG worden de financiële 
consequenties tevens meegenomen in de begroting.  
Bij de Voortgangsrapportage GIG 2012 is besloten tot het splitsen van W4-projecten en het 
verdelen van algemene kosten W4 over de W4 Ontwikkelingslocaties om te komen tot een 
compacte GIG. Deze GIG is een uitwerking van deze besluitvorming, zie voor meer 
informatie bijlage 2; het raadsvoorstel van de Voortgangsrapportage GIG 2012. 
 

3 Argumenten 

1.1 De GIG geeft inzicht in de huidige stand van zaken 
De huidige inzichten zijn gebaseerd op jaarplannen door de individuele projectleiders. Per 
project is de afgelopen periode de grondexploitatie onder verantwoordelijkheid en op basis 
van gegevens van de projectleiders geactualiseerd per 01-01-2013. De aangeleverde 
stukken zijn door de planeconoom op hoofdlijnen inhoudelijk getoetst waar mogelijk en 
wenselijk. 
 
2.1 Het resultaat van de integrale grondexploitatie voor de ontwikkelingslocaties W4 is 
gewijzigd. 
De afname van het resultaat van de W4 - Ontwikkelingslocaties van circa -/- € 7,57 mio  
(nadelig) is op hoofdlijnen het gevolg van: 

• Mutaties in het kader van een compacte GIG (reeds gemeld in de Voortgangs- 
rapportage GIG 2012) -/- € 7,52 mio  (nadelig): 
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- Verdeling van de algemene projecten W4 van -/- € 7,52 mio (nadelig) over de W4-
Ontwikkelingslocaties. Hier tegenover staat een mutatie van +/+ € 7,52 mio (voordelig) 
bij de W4 - Afgesloten projecten / overig Reserve W4 per 31-12-2012. 

• Overige mutaties -/- € 0,06 mio  (nadelig): 
- Verschuiving van de resterende werkzaamheden (-/- € 0,21 mio, nadelig) 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 bestemmings-
reserve W4 gestort. Het resultaat van Bospoort wordt verslechterd door de 
overheveling van de werkzaamheden. Per saldo verandert er niets (reeds gemeld in de 
Voortgangs-rapportage GIG 2012). 

- Een aanbestedingsvoordeel van +/+ € 0,24 mio 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 (conform 
begrotingswijziging 4 in 2012), waardoor het feitelijke voordeel slechts € 0,04 mio 
bedraagt. 

- Bijstelling van de verwachte opbrengsten (-/- € 0,08 mio, nadelig) voor het kavel M in 
het project ‘Mauritskwartier’. 

 

3.1 Het W4 resultaat van de investeringsprojecten is gewijzigd. 
De afname van het resultaat van de W4 - investeringsprojecten is -/- € 1,33 mio (nadelig). 
Dit is het gevolg van: 

• Mutaties verschuivingen tussen projecten -/- € 1,43 mio (nadelig): 
- Verschuiving werkzaamheden Boomgaardlaan (-/- € 1,16 mio, nadelig) 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) bij de W4 - Afgesloten projecten / overig Reserve 
W4 per 31-12-2012. 

- Verschuiving boekwaarde van project ‘Grondberging Munnikkenpolder’  (-/- € 0,27 mio, 
nadelig). 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) bij de W4 afgesloten projecten/projecten in 
reserve. 

• Overige mutaties +/+ € 0,1 mio (voordelig): 
- Bij het project ‘Grondberging Munnikkenpolder’ is een extra huuropbrengst (+/+ € 0,1 

mio, voordelig) te verwachten i.v.m. de verwerking van natte bagger (reeds gemeld in 
de Voortgangsrapportage GIG 2012). 

 

4.1 /5.1/6.1 Het W4 resultaat van de Afgesloten projecten / overig Reserve W4 per 31-12-
2012  is gewijzigd. 
De toename van het resultaat van de W4 - Afgesloten projecten / overig Reserve W4 per 
31-12-2012 van +/+ € 9,13 mio (voordelig) is het gevolg van: 

• Mutaties in het kader van een compacte GIG (reeds gemeld in de Voortgangs-
rapportage GIG 2012) +/+ € 7,52 mio (nadelig): 
- Verdeling van de algemene projecten W4 van -/- € 3,49 mio (nadelig) 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) veroorzaakt. 

- Tegenover de twee bovenstaande mutaties staat de mutatie van -/- € 7,52 mio (nadelig) 
bij de W4-Ontwikkelingslocaties. 
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• Mutatie verschuivingen tussen projecten van +/+ € 1,16 mio  (voordelig) (in het kader 
van een compacte GIG en reeds gemeld in de Voortgangsrapportage GIG 2012): 
- Verschuiving werkzaamheden Boomgaardlaan (+/+ € 1,16 mio, nadelig) 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) bij de W4 – 
Investeringsprojecten. 

• Overige mutaties +/+ € 0,45 mio (voordelig): 
- 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). 

- Intern rentevoordeel van +/+ € 0,19 mio (voordelig) bij de afdracht W4 aan Rijks-
waterstaat in verband met latere betaling (november 2012 in plaats van april 2012). 

 
4.2/5.2 De projecten zijn gesplitst waardoor ze kunnen worden afgesloten. 
Bij de Voortgangsrapportage GIG 2012 is de raad gevraagd om enkele projecten van de 
GIG te splitsen en de afgeronde delen af te sluiten. Het doel hiervan is om de GIG op te 
schonen nu er steeds meer (deel)projecten kunnen worden afgesloten. De projecten 
Vierzicht en Mauritskwartier zijn gesplitst waarna de volgende afgeronde delen afgesloten 
kunnen worden: 

- Vierzicht - Kavel 2, 3, 4  
- Mauritskwartier - Woningbouw fase 1, 2, 3  
- Mauritskwartier - Sanering Kleine Zandput 

 
6.2 De algemene projecten W4 zijn verdeeld naar de W4 Ontwikkelingslocaties. 
Algemene projecten bevatten werkzaamheden die voor meerdere projecten uitgevoerd 
worden. Bij de Voortgangsrapportage GIG 2012 is besloten om de algemene projecten te 
verdelen over de W4 ontwikkelingslocaties en vervolgens af te sluiten. Het gaat om de 
volgende algemene projecten: 

- Uren W4 – algemeen (categorie W4 Ontwikkelingslocaties) 
- Oude plankosten OWB A4 (categorie W4 Ontwikkelingslocaties) 
- Oude plankosten OWB W4 (categorie W4 Ontwikkelingslocaties) 
- Bestemmingsplannen / onderzoeken (categorie W4 Investeringsprojecten) 
- Bovenwijkse voorzieningen W4 (categorie W4 Investeringsprojecten) 

 
6.3 De resterende werkzaamheden van het project Reconstructie Persant Snoepweg zijn 
overgeheveld naar het project Bospoort. 
De totale investering van het project ‘Reconstructie Persant Snoepweg’ zou gedekt worden 
uit de Reserve Nuon. Door de overheveling van de werkzaamheden naar het project 
Bospoort ontstaat er een saldo in de Reserve Nuon. Dit restant is in de bestemmings-
reserve W4 gestort. Het resultaat van Bospoort wordt verslechterd door de overheveling 
van de werkzaamheden. Per saldo verandert er niets (reeds gemeld in de Voortgangs-
rapportage GIG 2012). 
 
6.4 De bijdrage aan de A4 is betaald aan Rijkswaterstaat 
Het investeringsproject ‘afdracht W4’ is hiermee gereed. Omdat de afdracht niet uit de 
bestemmingsreserve W4 kon worden betaald is deze investering geactiveerd en wordt 
deze in 40 jaar afgeschreven. De kapitaalslasten worden jaarlijks geboekt ten laste van de 
bestemmingsreserve W4. Zodra de bestemmingsreserve dit toestaat wordt deze 
investering versneld afgeschreven. Dit is naar verwachting in 2015. 
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7.1 Het resultaat Centrumplan is gewijzigd. 
De afname van het resultaat (€ 0,01 mio) voor het Centrumplan wordt veroorzaakt door: 

• Extra plankosten voor het project ‘Meas’ (nadelig, als ‘PM’ gemeld in de Voortgangs-
rapportage GIG 2012). 

 
8.1 Het project Ommedijk is gereed 
Er volgen geen kosten of opbrengsten meer en het project kan derhalve afgesloten 
worden. Ten opzichte van de GIG 2012 is het resultaat iets verlaagd (met € 269,-). Het 
resultaat per 31-12-2012 bedraagt € 568.261,- voordelig en zal conform bestaand beleid 
gestort worden in de algemene reserve bouw- en grondexploitaties. 
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De geprognosticeerde mutaties zijn bepaald op basis van de huidige inzichten. Het is 
aannemelijk dat een aantal uitgangspunten, zoals nu zijn aangenomen, gedurende de 
exploitatieperiode wijzigen. 
Teneinde zicht en grip te houden op de bandbreedte van het resultaat zijn de risico's en 
optimalisatiemogelijkheden in beeld gebracht. In de jaarrekening 2012 is de GIG 2013 
reeds verwerkt. 
 
Het rente-effect voortvloeiend uit deze GIG rapportage is nog niet meegenomen in de 
meerjarenbegroting. 
Middels een begrotingswijziging zal het effect aan de raad worden aangeboden. 
 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

De rapportage GIG 2013 wordt bij de Collegebehandeling als vertrouwelijke bijlage 
behandeld. Bij de raadsbehandeling wordt deze rapportage openbaar behoudens de bij 
deze rapportage behorende vertrouwelijke bijlagen. Deze liggen vertrouwelijk ter inzage 
in de leeskamer. 
De projecten binnen de GIG hebben een eigen communicatie- en participatietraject. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Uitgangspunt was dat de totale W4-ontwikkeling budgetneutraal gerealiseerd wordt. Bij het 
afsluiten van de projecten zullen de resultaten van de grondexploitaties voor de 
ontwikkelingslocaties ten bate worden gebracht van de bestemmingsreserve W4. De 
resultaten van de investeringsprojecten worden bij het afsluiten ten laste of indien mogelijk 
ten bate gebracht van de bestemmingsreserve W4. Indien dekking door de 
bestemmingsreserve W4 niet mogelijk is, zal worden voorzien in een alternatieve dekking. 
De afdracht W4 bijvoorbeeld kon niet uit de bestemmingsreserve W4 worden betaald. 
Deze investering is geactiveerd en wordt in 40 jaar afgeschreven. De kapitaalslasten 
worden jaarlijks geboekt ten laste van de bestemmingsreserve W4. Zodra de 
bestemmingsreserve dit toestaat wordt deze investering versneld afgeschreven. Dit is naar 
verwachting in 2015. 
 
In 2008 en 2009 is het tekort op de W4 projecten in de GIG afgedekt door extra stortingen 
in de bestemmingsreserve W4. Eind 2009 sloot de bestemmingsreserve W4 exact aan met 
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het tekort op de W4 projecten. Eind 2010 was het verwachte tekort van de GIG 2011 ten 
opzichte van de GIG 2010 € 70.000,- minder nadelig geworden. Gezien het geringe 
verschil is dit bedrag destijds in de bestemmingsreserve gehouden. Bij de GIG2012 is er 
€ 4.265.000,- bijgestort. 
 

De totale mutatie is nu voor de GIG voor W4 +/+ 0,49 mio voordelig. Dit betekent echter 
niet automatisch een zelfde voordeel voor de bestemmingsreserve danwel begroting. Voor 
de gemeente is het voordeel +/+ 0,26 mio, dit komt door: 

• 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. 

• 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’). 

• Het aanbestedingsvoordeel bij de inrichting van het park ‘Groene Schans’ is voor € 0,2 
mio al onttrokken uit de bestemmingsreserve W4 (conform begrotingswijziging 4 in 
2012). 

• 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. 

 

Door het splitsen van de W4 Ontwikkelingslocaties is het resultaat voor een aantal 
projecten negatief. Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is 
hiervoor een voorziening getroffen: ‘Vierzicht - kavel 1+5 en reststrook’ (€ 1,88 mio), 
‘Mauritskwartier - Groene Scheg en Kleine Zandput’ (€ 3,78 mio) en ‘Bospoort-Zuid’ 
(€ 2,08 mio). 
Voor het project ‘Plantage’ was reeds een voorziening getroffen en deze is aangepast naar 
€ 4,69 mio. De bestemmingsreserve komt op hiermee op een stand van € 11.910.996,- per 
31-12-2012. 
 

Uitgangspunt van de gemeenteraad voor de Integrale Grondexploitatie Centrumplan is een 
minimaal budgetneutrale ontwikkeling. Aan deze eis wordt vooralsnog ruim voldaan.  
Bij het afsluiten van de projecten zullen de resultaten van de grondexploitaties ten bate of 
ten laste worden gebracht van de algemene reserve grondverkopen.  
Op de onderdelen ‘Hoek Merelstraat’ en ‘Meas’ wordt een negatief resultaat verwacht. Op 
basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is hiervoor een voorziening 
getroffen van in totaal € 411.104,-. De stand van de algemene reserve bouw – en 
grondexploitaties bedraagt € 1.823.950,- (per 31-12-12). Dit is na aftrek van de voorziening 
Centrumplan van € 411.104,-. 
 

Zoals besproken in de raadscommissie Bestuur & Maatschappij van 19 maart 2012 
worden uitnamen uit de algemene reserves getoetst aan de volgende uitgangspunten: 

1. Het moet gaan om eenmalige middelen 
2. Bijbehorende kosten moeten tegelijkertijd worden afgedekt 
3. Eenmalige lasten ter verlaging van toekomstige structurele lasten 
4. Het ratio van het weerstandsvermogen blijft minimaal voldoende 
5. Onttrekking ter beperking van de (toekomstige) risico’s 
6. Besluitvorming direct vastleggen in de begroting 
7. Bij besluitvorming levert het college standaard een overzicht aan met mogelijke     
    toekomstige uitnamen 
8. Algemene reserves hebben een bodem 
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     Bovengenoemde uitnamen uit de reserves voldoen hieraan. 
 

8 Evaluatie 

Eind 2013 wordt de raad geïnformeerd over de voortgang ten opzichte van de rapportage 
GIG 2013 bij de Voortgangsrapportage GIG 2013. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 
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