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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 2012 is de Raad over de financiële voortgang geïnformeerd via 

de Voortgangsrapportage GIG 2012. Bij voortgangsrapportages vindt geen financiële doorreke-

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

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

sen 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 in-

vloed 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 (vast-

gesteld 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 muta-

ties. 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. 

 

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

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

* De ‘PM’ bij de overige projecten  betreft het project Amaliaplein. Voor dit project wordt nog een uitvoeringskrediet  aangevraagd (naar 

verwachting in het 3e kwartaal 2013). 

 

Bij de beoordeling van de resultaten dient in acht te worden genomen dat er gekozen is voor 

een conservatief beeld van de financiële vooruitzichten. Gezien het feit dat de resultaten mede 

gebaseerd zijn op aannames op basis van de huidige inzichten is er altijd sprake van een band-

breedte. Een verslechtering of verbetering ten opzichte van de huidige inschattingen heeft een 

direct effect op het eindresultaat.  
 

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.  
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De Overige Investeringsprojecten betreffen kredieten. In het geval van bijstelling van het kre-

diet zullen na afronding van het project de kapitaallasten toe- of afnemen. 
 

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)

NCW  01-01-12

W4

W4 - Ontwikkelingslocaties

W4 - Investeringsprojecten

Totaal

Verschillenanalyse W4

Overige 

mutaties

(voordelig)

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

 

1.2. W4 
De mutaties van W4 kunnen worden onderscheiden in mutaties die een verschuiving van inves-

teringen en opbrengsten tussen projecten betreffen en overige mutaties; de werkelijke mutaties 

(zie ook tabel 1b en/of bijlage 5; verschillenanalyse W4). 
 

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

delig) 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): 

- 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 bestemmingsre-

serve 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 begrotingswijzi-

ging 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’. 
 

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 muta-
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tie 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 ge-

bracht 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 re-

serve. 

 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).  
 

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 Voortgangsrapportage 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. 

 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 te-

genover 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 ‘Mau-

ritskwartier’ 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 Rijkswater-

staat in verband met latere betaling (november 2012 in plaats van april 2012). 
 

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 voor-

ziening 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. 
 

Het belangrijkste projectoverstijgende risico ten aanzien van W4 betreft op dit moment: 

 De huidige marktsituatie (met name de verkoop van bedrijfslocaties) wat kan leiden tot 

(verdere) planvertragingen.   
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Dit risico wordt ingeperkt door onderstaande beheersmaatregelen: 

 Intensief overleg op bestuurlijk niveau met ontwikkelingspartner. 

 Temporisering verkoopopbrengsten in de grondexploitaties. 

 Intensivering acquisitie-inspanningen i.s.m. ontwikkelingspartner. 

 Nadrukkelijke sturing op een (kosten)efficiënte uitvoering en begeleiding van planontwik-

kelings- en civiel technische werkzaamheden.  
 

Als de kavels 1 en/of 5 van Vierzicht op termijn toch ter ontwikkeling kunnen worden gebracht 

betekent dit een optimalisatiemogelijkheid voor de GIG. 

 

1.3. Centrumplan 
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 Voortgangsrap-

portage GIG 2012). 

 

Op de onderdelen ‘Hoek Merelstraat’ en ‘Meas’ wordt een negatief resultaat verwacht. Op ba-

sis 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 be-

draagt € 1.823.950,- (per 31-12-12). Dit is na aftrek van de voorziening van € 411.104,-. 

 

Het belangrijkste risico ten aanzien van het Centrumplan betreft op dit moment: 

 Voortgang project Centrumplein (nog afhandeling consequenties einduitspraak Raad van 

State ten aanzien van het bestemmingplan ‘Nieuw Centrum’ en uitloop planning en extra 

interne plankosten voor het project nog niet volledig in te schatten in verband met de nog 

niet uitgewerkte plannen van de ontwikkelaar). 

 

1.4. Overige projecten 
Er zijn nog geen grondexploitaties die in de categorie Overige projecten vallen vastgesteld. 

Naar verwachting wordt in het 3
e
 kwartaal van 2013 een uitvoeringskrediet aangevraagd voor 

het project Amaliaplein. 

 

1.5. Overige investeringsprojecten 
Bij de overige investeringsprojecten zijn de belangrijkste aandachtspunten en wijzigingen als volgt: 

 De aanbesteding van de bouw van de Brede School West is zeer voordelig uitgevallen. 

Vooralsnog blijft dit aanbestedingsvoordeel veiligheidshalve nog opgenomen in het project, 

aangezien de ruimtelijke procedures nog niet afgerond zijn en ter dekking voor de eerdere 

tegenvallers in het project. 

 De Brede School Oude Dorp is opgeleverd in 2012. De uitvoering van het project is ruim 

binnen het verstrekte krediet gebleven. In 2013 worden de laatste restpunten afgehandeld. 

Hierna kan het project financieel worden afgehandeld; aanname is dat er een restant budget 

van ongeveer € 1.500.000,- zal overblijven.  

 Voor de Milieustraat worden de laatste werkzaamheden in de eerste helft van 2013 uitge-

voerd. Hierna kan het project financieel worden afgehandeld; aanname is dat er een restant 

budget van ongeveer € 150.000,- zal overblijven.  
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2 Inleiding en leeswijzer 

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 gemeenteraad wordt 

minimaal twee maal per jaar geïnformeerd, eenmaal op basis van de actualisatie van de grond-

exploitaties verzameld in de rapportage Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) en 

minimaal eenmaal op basis van een financiële voortgangsrapportage GIG. 
 

In de voorliggende rapportage is de herziening per 01/01/13 van de grondexploitaties en daar-

mee de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG 2013) opgenomen. 

Eind 2013 wordt de Raad geïnformeerd over de voortgang ten opzichte van deze rapportage. 

Op 2 juli 2012 heeft de Raad de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG 2012 d.d. 27 

april 2012) en daarmee de herziening per 01/01/2012 van de grondexploitaties vastgesteld. Op 

17 december 2012 heeft de Raad de Voortgangsrapportage GIG 2012 vastgesteld.  

Op weg naar een compacte GIG 

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. Bij het splitsen en afsluiten van pro-

jecten moet rekening gehouden worden met de algemene projecten binnen de GIG. 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: 

1. Uren W4 – algemeen (categorie W4 Ontwikkelingslocaties) 

2. Oude plankosten OWB A4 (categorie W4 Ontwikkelingslocaties) 

3. Oude plankosten OWB W4 (categorie W4 Ontwikkelingslocaties) 

4. Bestemmingsplannen / onderzoeken (categorie W4 Investeringsprojecten) 

5. Bovenwijkse voorzieningen W4 (categorie W4 Investeringsprojecten) 
 

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

totale mutatie van de W4. 
 

Om de algemene projecten te verdelen over de W4-Ontwikkelingslocaties is een verdeelsleutel 

gemaakt. Over de verdeelsleutel is bij de Voortgangsrapportage GIG 2012 als volgt besloten: 

Vierzicht (16%), Mauritskwartier (34%), Plantage (20%) en Bospoort (30%).  

Dit zou gelden voor zowel de boekwaarde als de prognoses van de algemene projecten. Deze 

percentages waren echter gebaseerd op de gehele projecten (dus voor splitsing), terwijl de 

prognoses van de algemene kosten betrekking hebben op de resterende projecten na splitsing en 

afsluiting. Daarom zijn voor de prognoses bij de daadwerkelijk verdeling andere percentages 

gebruikt, gebaseerd op verwachting van de benodigde inzet (plankosten), zie tabel 2. 
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% boekwaarde 

algemene 

projecten

% prognoses 

algemene 

projecten

Vierzicht - Kavels 2,3,4 0%

Vierzicht - Kavel 1+5 + reststrook 10%

Vierzicht - Totaal 16% 10%

Mauritskwartier - Woningbouw fase 1, 2 en 3 0%

Mauritskwartier - Groene Scheg + Kleine Zandput 1%

Mauritskwartier - Kavel M 3%

Mauritskwartier - Sanering Kleine Zandput 0%

Mauritskwartier - Totaal 34% 4%

Plantage 20% 34%

Bospoort - Noord 26%

Bospoort - Zuid 26%

Bospoort - Totaal 30% 52%

Totaal 100% 100%  
Tabel 2: Verdeling algemene projecten 

 

2.1. Opbouw GIG 
De GIG is opgebouwd uit drie integrale grondexploitaties (IG), te weten: 

 De W4 (hoofdstuk 3), waarbinnen een verdere onderverdeling is gemaakt: 

 Ontwikkelingslocaties W4 (paragraaf 3.3.1) 

 Investeringsprojecten W4 (paragraaf 3.3.2) 

 Afgesloten projecten en overig Reserve W4 per 31-12-2012 (paragraaf 3.3.3) 

 Afgesloten projecten en projecten in Reserve W4 (paragraaf 3.3.4) 

 Het Centrumplan (hoofdstuk 4) 

 Overige projecten (hoofdstuk 5) 
 

In de vertrouwelijke bijlage 1 is een totaaloverzicht van de GIG opgenomen; bijlage 1a is het 

overzicht van de compacte GIG (het beeld na splitsing en afsluiting van de projecten per 31-12-

2012), in bijlage 1b is de nog uitgebreide GIG te zien. Elke kolom in het GIG-totaaloverzicht 

toont het totaalresultaat van een project. De rekensystematiek van de GIG is gebaseerd op een 

gestandaardiseerde dynamische eindwaardeberekening, waardoor resultaten op netto contante 

waarde vergelijkbaar zijn en naast het totaalresultaat ook de totale kasstroom inzichtelijk kan 

worden gemaakt. In de respectievelijke rijen zijn de algemene uitgangspunten, parameters, kos-

ten en opbrengsten en het exploitatiesaldo opgenomen. Het exploitatiesaldo wordt zowel nomi-

naal, geïndexeerd (of reëel), op eindwaarde als netto-contant gepresenteerd. Dit saldo op netto 

contante waarde is het saldo, waarop uiteindelijk de bewaking van het financiële (totaal)resul-

taat plaatsvindt
1
. Naast het saldo is ook per project de boekwaarde per 31-12-12 weergegeven.  

 

De (afgesloten) W4-projecten die ten laste of ten gunste van de reserve W4 zijn gebracht zijn 

inzichtelijk in het uitgebreide GIG-totaaloverzicht (bijlage 1b). Het resultaat van deze projecten 

op netto contante waarde is separaat weergegeven. In de vertrouwelijke bijlage 2 is een kas-

stroomoverzicht voor de W4-projecten bijgevoegd. 
 

Om de leesbaarheid van het rapport te bevorderen zijn per project alleen de financiële mutaties 

groter dan € 25.000,- specifiek benoemd. Kleinere mutaties zijn in een restpost opgenomen. In 

de restpost zitten ook mutaties als gevolg van berekende index en rente. Door het verschuiven 

van de algemene kosten bij W4 in verband met een compacte GIG zijn ook deze restposten erg 

                                                      
1
 Bij de netto contante waarde is zowel de rente als indexering meegenomen. 
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groot. Dit is een eenmalige correctie. 
 

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

gegeven. Als het risico ten opzichte van de Voortgangsrapportage GIG 2012 is veranderd is dit 

met een * (sterretje) aangegeven. Risico’s die niet meer van toepassing zijn of zich hebben 

voorgedaan zijn verwijderd. De risico’s sluiten aan bij de risicoparagraaf van de jaarrekening. 
 

2.2. Budgetbewaking overige investeringsprojecten 
In deze rapportage wordt naast de grondexploitaties tevens aandacht besteed aan de budgetbe-

waking van overige investeringsprojecten (zie hoofdstuk 6). Hiertoe is een budgetbewakings-

systeem opgezet dat vergelijkbaar is met die van de grondexploitaties. Het gaat om de investe-

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

die een grote investering vergen ((vaak) van meer dan 0,5 miljoen euro). De projecten die mo-

menteel hieronder vallen zijn: Brede School West, Brede School Oude Dorp, Inrichting Boter-

huispolder, Milieustraat en Tennispark De Munnik. 
 

2.3. Actualisatie grondexploitaties 
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 momenten financieel kaderstellend is voor een project. Dit is op het moment 

van het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet en/of van het uitvoeringskrediet, bei-

den 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 plan-

ning & controlecyclus: 

 Periodiek worden de grondexploitaties geactualiseerd (minimaal eenmaal per jaar). 

 Periodiek vindt per project verslaglegging (minimaal halfjaarlijks) plaats in een korte ge-

standaardiseerde rapportage door projectleiders aan de ambtelijke opdrachtnemer. De Raad 

wordt vervolgens door het College geïnformeerd over de voortgang. 

 Per project wordt een jaarplan opgesteld (gestandaardiseerd), waarin het afgelopen jaar, 

het komende jaar (financieel) en het totaalproject (grondexploitatie) is verantwoord. 

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

van gegevens van de projectleiders geactualiseerd per 01-01-2013. De informatie is door de 

planeconoom, waar mogelijk en wenselijk, op hoofdlijnen inhoudelijk getoetst. In een vertrou-

welijke map in de leeskamer (bijlage 3) liggen deze grondexploitaties ter inzage. 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 2013 afgezet tegen de GIG van 2012. Voor de vergelijkbaarheid 

zijn de bedragen uitgedrukt als netto contante waarde per 01-01-2012. 
 

In bijlage 5 (verschillenanalyse W4) worden de mutaties van W4 toegelicht; gesplitst in muta-

ties in verband met de compacte GIG en de werkelijke mutaties. 
 

Bijlage 6 geeft de plankaart weer van de projecten van W4 en Centrumplan. 
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3   Integrale Grondexploitatie W4 

3.1. Resultaat 

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)

TOTAALOVERZICHT

W4 - Ontwikkelingslocaties

W4 - Investeringsprojecten

Totaal

W4

Tabel 3: Netto contant resultaat Integrale Grondexploitatie W4 2012-2013 

 

In tabel 3 zijn de resultaten van de GIG per 2013 afgezet tegen de versie GIG van 2012. Voor 

de vergelijkbaarheid zijn de bedragen uitgedrukt als netto contante waarde per 01-01-2012. 

Bij het afsluiten van de projecten zullen de resultaten van de grondexploitaties voor de ontwik-

kelingslocaties 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. 
 

Ten opzichte van de GIG 2012 is er een toename van het resultaat voor W4 van € 0,49 mio tot  

-/- € 11,07 mio (netto contante waarde 01/01/2013, nadelig). Dit wordt met name veroorzaakt 

door: 

 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. 

 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 Voort-

gangsrapportage GIG 2012).  

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

kwartier’ en af te sluiten algemene projecten ‘Uren W4 algemeen’ en ‘Bovenwijkse voor-

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

 Intern rentevoordeel van +/+ € 0,19 mio (voordelig) bij de afdracht W4 aan Rijkswaterstaat 

in verband met latere betaling (november 2012 in plaats van april 2012). 
 

De toename van het resultaat voor W4 van € 0,49 mio komt niet volledig ten gunste aan de 

bestemmingsreserve W4 (zie bijlage 5 en het raadsvoorstel). 
 

3.2. Risico’s en optimalisatiemogelijkheden 
Het resultaat van de geactualiseerde grondexploitaties is bepaald op basis van de huidige in-

zichten. Het is aannemelijk dat een aantal uitgangspunten – zoals nu zijn aangenomen –
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gedurende de exploitatieperiode wijzigt. Teneinde zicht en grip te krijgen op de bandbreedte 

van het resultaat zijn de risico's en optimalisatiemogelijkheden in beeld gebracht. Naast de spe-

cifieke risico’s en optimalisatiemogelijkheden, welke per project zijn benoemd, wordt onder-

staand projectoverstijgende risico onderkend: 

 De huidige marktsituatie (met name de verkoop van bedrijfslocaties) wat kan leiden tot 

(verdere) planvertragingen.   
 

Dit risico wordt ingeperkt door onderstaande beheersmaatregelen: 

 Intensief overleg op bestuurlijk niveau met ontwikkelingspartner. 

 Temporisering verkoopopbrengsten in de grondexploitaties. 

 Intensivering acquisitie-inspanningen i.s.m. ontwikkelingspartner. 

 Nadrukkelijke sturing op een (kosten)efficiënte uitvoering en begeleiding van planontwik-

kelings- en civiel technische werkzaamheden.  
 

Als de kavels 1 en/of 5 van Vierzicht op termijn toch ter ontwikkeling kunnen worden gebracht 

betekent dit een optimalisatiemogelijkheid voor de GIG. 
 

Gevoeligheidsanalyse 

Teneinde grip te krijgen op het effect van wijzigingen van de gehanteerde parameters voor in-

dexatie (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 principe gebaseerd 

op een kostenindex van 2,0%, een opbrengstenindex van 0% en een rente en disconteringsvoet 

van 3,5%. In tabel 4 is aangegeven welk effect een afwijking van 1% van de gehanteerde para-

meters heeft op het totaalresultaat W4. 

 

GEVOELIGHEIDSANALYSE W4

Afwijking Afwijking

% %

11.065.687-€    

90.000-€             -1,00% Rente (3,5%) 1,00% 40.000€             

230.000-€           1,00% Kostenindex (2%) -1,00% 180.000€           

170.000-€           -1,00% Opbrengstenindex (0%) 1,00% 130.000€           

Negatieve afwijking Basisresultaat NCW Positieve afwijking

excl. btw excl. btw excl. btw

Tabel 4: Gevoeligheidsanalyse W4 
 

3.3. 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. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen 

de ‘W4 ontwikkelingslocaties’, de ‘W4 investeringsprojecten’, ‘Afgesloten projecten / overig 

reserveW4 per 31-12-2012’ en de ‘Afgesloten projecten / projecten in reserve’ 
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3.3.1. W4 Ontwikkelingslocaties 

Tabel 5 geeft naast een resultaatsoverzicht van de ontwikkelingslocaties per 01/01/2013 de 

mutaties weer ten opzichte van de vastgestelde GIG 2012 op de netto contante waarde saldi per 

01/01/2012.  
 

Ten opzichte van de GIG 2012 laten de herziene grondexploitaties een totaal verschil zien van  

-/- € 7,57 mio nadelig. Hieronder volgt een korte toelichting per project. Zie ook bijlage 5 ter 

verklaring van de mutaties. 
 

GIG - 2013 GIG - 2013 GIG - 2012 Verschil

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

Vierzicht - Kavel 1+5 + reststrook 1.882.467-€      1.801.404-€      133.404-€        1.668.001-€        

Mauritskwartier - Groene Scheg + Kleine Zandput 3.773.112-€      3.610.633-€      3.668.837-€      58.204€             

Mauritskwartier - Kavel M 136.197€        130.332€        -€                130.332€           

Plantage 4.689.043-€      4.487.123-€      2.157.893-€      2.329.229-€        

Bospoort - Noord 7.526.733€      7.202.615€      8.976.994€      1.774.379-€        

Bospoort - Zuid 2.079.998-€      1.990.429-€      -€                1.990.429-€        

Totaal 4.761.690-€      4.556.641-€      3.016.860€      7.573.502-€        

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

W4 - Ontwikkelingslocaties

 Tabel 5: Grondexploitaties Ontwikkelingslocaties W4 2012-2013 

Vierzicht 

De plannen van het exploitatiegebied Vierzicht bestond uit de ontwikkeling van winkels, be-

drijven en kantoren, in totaal 45.000 m2 BVO en parkeren. Het bouwprogramma was opge-

deeld in 5 kavels. De bebouwing is zowel geluidwerend als “fijnstofwerend”. De opbrengst-

verwachtingen van kavels 1 en 5 zijn bij de vaststelling van de GIG 2012 afgeboekt. De toe-

komstige ontwikkeling van de kavels blijft echter wel mogelijk. 
 

Voortgang project 

 De realisatie van Vierzicht is reeds in 2006 gestart. Kavels 2 t/m 4 zijn reeds gerealiseerd en 

opgeleverd. Na verdeling van de algemene kosten kan dit afgeronde deel met een voordelig 

resultaat worden afgesloten per 31-12-2012 en ten gunste van de bestemmingsreserve W4 

worden gebracht. 

 De opbrengstverwachtingen van kavels 1 en 5 zijn bij de vaststelling van de GIG 2012 afge-

boekt. Er wordt nog wel rekening gehouden met afrondingskosten; plankosten en investerin-

gen voor (tijdelijke) inrichting en geluidsvoorzieningen. 

 In het 3e kwartaal van 2012 is de engineering gestart voor de aanleg van een sloot bij kavel 

2. De sloot is in maart 2013 gegraven.   

 Voor het ontwerp voor de strook Vierzicht, de strook tussen bebouwing en Rijksweg A4, 

worden ontwerpoptimalisaties gezocht. Het lijkt verstandig om, ter beperking van de gevol-

gen van brand bij calamiteiten, de Rijksweg te voorzien van meer veiligheidsvoorzieningen. 

Dit zal pas opgepakt worden na realisatie van de A4 in overleg met Rijkswaterstaat, waarbij 

ook afspraken worden gemaakt over de bekostiging. 

Rondom Vierzicht, en met name rondom kavel 5, is leegstand in bestaande kantoorpanden 

ontstaan. Ook op de meubelboulevard Wooon is inmiddels leegstand en de verwachting is 

dat dit zal groeien. Vastgoedeigenaren van de verschillende panden gaan samen met de ont-

wikkelaar Bohemen een gebiedsvisie opstellen. Partijen willen met een gebiedsvisie tonen  
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welke potentie het gebied heeft/kan hebben. 

 Inmiddels is het proces opgestart voor geluidwerende voorzieningen voor de niet gereali-

seerde bebouwing. 
 

Financiële mutaties 

GIG - 2013 GIG - 2013 GIG - 2012 Verschil

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

Vierzicht - Kavels 2,3,4 (af te sluiten per 31-12-2012) 2.678.673€      2.563.324€      2.611.461€      48.137-€             

Vierzicht - Kavel 1+5 + reststrook (voorziening getroffen) 1.882.467-€      1.801.404-€      133.404-€        1.668.001-€        

Totaal 796.206€        761.920€        2.478.057€      1.716.137-€        

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

Vierzicht

 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Vierzicht per 01/01/13 is het resultaat 

aangepast (nadelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2012 zijn als volgt:  
 

-/-  €     1.670.046- Verschuiving boekwaarde algemene projecten (16%)

-/-  €        111.673- Verschuiving prognose algemene projecten (10%)

+/+  €          65.582 Overige posten / index / rente (m.n. eenmalige correctie berekening index en 

rente door verschuiving algemene kosten)

-/-  €     1.716.137- Totaal mutaties

nadelig  
 

 Door de toerekening van de algemene kosten wordt het resultaat bij dit project ogenschijn-

lijk verslechterd. Per saldo verandert er hierdoor in de GIG-W4 echter niets. 

 De raad heeft bij het vaststellen van de Voortgangsrapportage GIG 2012 besloten om dit 

project te splitsen zodat het afgesloten deel van Vierzicht ook financieel kan worden afge-

sloten. 

 Voor Vierzicht – kavels 1 en 5 en reststrook is een voorziening getroffen van € 1.905.000,-. 

 Bij de Voortgangsrapportage GIG 2012 is besloten om de algemene kosten van Vierzicht 

totaal (boekwaarde) te verdelen over het afgeronde deel (Vierzicht – kavels 2,3,4) met 62% 

en nog af te ronden deel (Vierzicht – kavels 1 en 5 en reststrook) met 38%. Deze percenta-

ges zijn aangehouden voor het algemene deel van de boekwaarde, de boekwaarde dat volle-

dig 1 op 1 betrekking heeft op een van de delen is daar volledig aan toebedeeld. 
 

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

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

[O] Ontwikkeling van kavels 1 en 5.

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

[M] Eventuele programmaverandering (overleg met regio)

[R]* Mogelijk dat geluidsvoorzieningen duurder uitvallen

[M]* Overleg met aannemer Rijksweg A4 om tot meest optimale (tijdelijke) geluidscherm te komen.

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

[A] Door de keuze bij de GIG 2012 voor het afboeken van de ontwikkeling kavel 1 en 5 wordt gestuurd 

op minimalisering van de ambtelijke inzet.
 

Mauritskwartier 

Het exploitatiegebied Mauritskwartier betreft de ontwikkeling van een dorpsrand met een oude 

vuilstort tot een luxe en ruim opgezette woonwijk in de zone tussen Rijksweg A4 en de Does. 

Het programma voor het Mauritskwartier omvat 163 woningen en appartementen en een per- 
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ceel voor een maatschappelijke voorziening (Kavel M). 
 

Voortgang project 

De wijk is aangelegd in drie uitvoeringsfases en bevat de inrichting Kleine Zandput/Groene  

Scheg (hierna genoemd: Kleine Zandput).  

 Woningen uitvoeringsfase 1, 2 en 3 (appartementen, woningen rondom de Kleine Zandput, 

woningen nabij A4);  

Alle woningen zijn gebouwd en opgeleverd. Het openbaar gebied is woonrijp gemaakt en in 

beheer bij de gemeente. De twee houten bruggen zijn in het kader van de inrichting van ‘de 

Groene Schans’ aangebracht in het 3
e
 kwartaal van 2012 (uitvoeringsfase 2).  

 Kleine Zandput; 

De start van de uitvoering van het ontwerp ‘de Groene Schans’ heeft plaatsgevonden in 

2012. De oplevering van het park heeft op 18 april 2013 plaatsgevonden en de officiële ope-

ning vindt plaats op 13 juni 2013.  

De nazorg en monitoring voor de bodemsanering op de Kleine Zandput is in de tweede helft 

van 2012 aanbesteed. De uitvoering van de nazorg is op 26 november 2012 gegund aan een 

externe partij die voor 30 jaar metingen voor het grondwater en de luchtmetingen gaat ver-

richten op de locatie.  

 Uitvoeringsfase 3 (Boomgaardlaan, Kavel M); 

Per 31 december 2012 zijn de werkzaamheden voor de Boomgaardlaan in het project Wete-

ringpark opgenomen conform de besluitvorming van de Voortgangsrapportage GIG 2012. 

Kavel M is het laatst uit te geven kavel bouwgrond van Mauritskwartier. In het verleden be-

stond de ambitie om op kavel M een maatschappelijke ontwikkeling te realiseren. Mede als 

gevolg van de slechte economische marktomstandigheden is het niet de verwachting dat op 

korte termijn deze ambitie alsnog gerealiseerd zal worden. In 2012 is echter vanuit de markt 

belangstelling getoond voor woningbouw op Kavel M. Mede naar aanleiding van dit initia-

tief is nader onderzocht of woningbouw op deze locatie mogelijk is. Gebleken is dat voor dit 

kavel vooral geluidscontouren bepalend zijn voor de mogelijkheden om het kavel voor wo-

ningbouw te benutten. Er is ruimte voor 2 vrijstaande woningen op ruime kavels. Daarnaast 

blijft dan nog ruimte over voor het realiseren van extra openbaar groen. In het bestemmings-

plan W4 is dan ook de bestemming ‘woondoeleinden’ opgenomen. Als uiteindelijk toch een 

ontwikkeling voor maatschappelijke doeleinden gewenst is zal dit dan via een uitgebreide 

omgevingsvergunningaanvraag gerealiseerd moeten worden. Aan de ontwikkelaar is ge-

vraagd een voorstel/grondbod te doen voor invulling van het kavel met woningbouw, zodra 

een potentiele koper zich meldt. 
 

Financiële mutaties 

GIG - 2013 GIG - 2013 GIG - 2012 Verschil

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

Woningbouw fase 1, 2 en 3 (af te sluiten per 31-12-2012) 12.659.568€    12.114.419€    13.543.589€    1.429.170-€        

Sanering Kleine Zandput (af te sluiten per 31-12-2012) 3.901.226-€      3.733.231-€      2.961.799-€      771.432-€           

Groene Scheg + Kleine Zandput (voorziening getroffen) 3.773.112-€      3.610.633-€      3.668.837-€      58.204€             

Kavel M 136.197€        130.332€        -€                130.332€           

Totaal 5.121.428€      4.900.888€      6.912.954€      2.012.066-€        

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

Mauritskwartier
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Op basis van de herziening van de grondexploitaties voor Mauritskwartier per 01/01/13 is het 

resultaat aangepast (nadelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2012 zijn als volgt:  
 

+/+  €        200.000 Aanbestedingsvoordeel Groene Schans. (Dit voordeel is al onttrokken uit de 

bestemmingsreserve W4.)

+/+  €          40.000 Bijstelling onvoorzien als gevolg van aanbestedingsvoordeel

-/-  €     3.548.849- Verschuiving boekwaarde algemene projecten (34%)

-/-  €          37.469- Verschuiving prognose algemene projecten (4%)

+/+  €     1.241.000 Overheveling budget en werkzaamheden omtrent Boomgaardlaan (deel 1) 

naar project Weteringpark

-/-  €          90.000- Bijstelling opbrensten kavel M ivm bestemming woondoeleinden

+/+  €        183.252 Overige posten / index / rente (m.n. eenmalige correctie berekening index en 

rente door verschuiving algemene kosten)

-/-  €     2.012.066- Totaal mutaties

nadelig  
 

 Door de toerekening van de algemene kosten (nadelig) en overheveling budget Boomgaard-

laan naar het project Weteringpark (voordelig) wordt het resultaat bij dit project ogenschijn-

lijk verslechterd. Per saldo verandert er hierdoor in de GIG-W4 echter niets. 

 Feitelijke mutaties ten opzichte van de GIG 2012 zijn het aanbestedingsvoordeel bij de 

Groene Schans (voordelig) en de bijstelling van de opbrengsten kavel M (nadelig). 

 De raad heeft bij het vaststellen van de Voortgangsrapportage GIG 2012 besloten om het 

project Mauritskwartier te splitsen zodat de afgesloten delen van Mauritskwartier ook finan-

cieel kunnen worden afgesloten.  

 Voor Mauritskwartier – Groene Scheg + Kleine Zandput is een voorziening getroffen van 

€ 3.775.000,-. 

 Bij de Voortgangsrapportage GIG 2012 is besloten om de algemene kosten van Maurits-

kwartier totaal (boekwaarde) als volgt te verdelen: over Woningbouw fase 1, 2 en 3 75%, 

over Groene Scheg + Kleine Zandput 5%, over Sanering Kleine Zandput 19% en over Kavel 

M (1%). Deze percentages zijn aangehouden voor het algemene deel van de boekwaarde, de 

boekwaarde dat volledig 1 op 1 betrekking heeft op een van de delen is daar volledig aan 

toebedeeld. 
 

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

[R] Geen of latere ontwikkeling perceel voor maatschappelijke voorziening (Kavel M)

[M] Overleg ontwikkelaar  
 

Plantage 

Dit betreft een binnenstedelijke herontwikkeling van de locatie Plantage. Er is besloten om het  

tennispark op deze locatie niet te verplaatsen. De planvorming richt zich daarom nu op heront-

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

Voortgang project 

 Met de tennisverenigingen LTC De Munnik en STM is een overeenkomst gesloten over de 

renovatie van het tenniscomplex. Dit is ondergebracht in het project Tennispark De Munnik, 

zie §6.5.   

 Het college van B&W heeft het concept Stedenbouwkundig Ontwerp Plantage op 22 mei 

2012 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode heeft een tiental in-
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spraakreacties opgeleverd. Het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO) is behandeld 

tijdens de raadsvergadering van december 2012. De gemeenteraad heeft daarin besloten be-

sluitvorming over DSO Plantage door te schuiven naar de raadsvergadering van 4 februari 

2013 om zo nog een aantal gesprekken met bewoners te kunnen laten plaatsvinden. In de 

raadsvergadering van 4 februari 2013 is de Inspraaknota DSO Plantage vastgesteld en is in-

gestemd met het DSO Plantage. 

 Het is niet mogelijk gebleken de opgraving in de loop van 2012 te starten omdat de ruimte-

lijke planprocedures (stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan W4) nog niet zijn af-

gerond. Daardoor wordt de verantwoordingstermijn van december 2014 niet gehaald (van-

wege de tweejaarstermijn voor oplevering opgravingsrapportage). Inmiddels heeft de RCE 

uitstel verleend, de gemeente moet hiervoor wel zo spoedig mogelijk na vaststelling van het 

bestemmingsplan, maar in ieder geval in 2013 beginnen met de opgraving Plantage. De ver-

antwoording van de bijdrage excessieve opgravingskosten zal dan uiterlijk eind 2015 dienen 

plaats te vinden. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Plantage per 01/01/13 is het resultaat 

aangepast (nadelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2012 zijn als volgt:  
 

-/-  €     2.087.558- Verschuiving boekwaarde algemene projecten (20%)

-/-  €        367.346- Verschuiving prognose algemene projecten (34%)

+/+  €        125.675 Overige posten / index / rente (m.n. eenmalige correctie berekening index en 

rente door verschuiving algemene kosten)

-/-  €     2.329.229- Totaal mutaties

nadelig  
 

 Door de toerekening van de algemene kosten wordt het resultaat bij dit project ogenschijn-

lijk verslechterd. Per saldo verandert er hierdoor in de GIG-W4 echter niets. 

 Aangezien het project geen opbrengstlocatie meer is, is een voorziening getroffen. Er was 

reeds een voorziening getroffen van € 4.317.863 en deze is opgehoogd naar € 4.689.043 in 

verband met een aangepast percentage voor de verdeling van de algemene kosten. 
 

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

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

in de markt.

[M] Er zijn diverse verkoopstrategieën in ontwikkeling. De ontwikkeling zal in beginsel gefaseerd 

ontwikkeld worden.

[R*] Behoefte aan voorfinanciering archeologie i.v.m. nog geen gereed grondbod en opgraving reeds 

dient te starten.

[M*] Overleg ontwikkelaar en gemeente om afspraken te maken over risicoverdeling en financiering.

[A]* In verband met de start van de archeologie dient het parkeerterrein nu reeds verplaatst te worden en 

niet pas bij realisatie woningbouw Plantage. Het parkeerterrein zal in voorlopige vorm worden 

aangelegd op de definitieve locatie.
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Bospoort (en Ghoybos) 

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 IKEA en een drietal paviljoens. Ook de ontwikkeling van het Ghoybos wordt bij 

dit project meegenomen.  
 

Voortgang project 

 Bij de Voortgangsrapportage GIG 2012 is besloten om het project te splitsen in Bospoort 

Noord en Bospoort Zuid. Bospoort Noord heeft betrekking op IKEA. Bospoort Zuid betreft 

de Paviljoens inclusief de zgn. laanontsluiting (verbinding Persant Snoepweg naar IKEA en 

de paviljoens).  

 De resterende werkzaamheden omtrent groen en de laanontsluiting van het project ‘Persant 

Snoepweg’ zijn ondergebracht in het project Bospoort (groen in deel Noord, rest in deel 

Zuid), waarna het project Persant Snoepweg per 31-12-2012 kan worden afgesloten conform 

de besluitvorming bij de Voortgangsrapportage GIG 2012.  
 

Bospoort Noord: 

 In 2011 is het bestemmingsplan Bospoort onherroepelijk geworden. Hiermee is de ontwikke-

ling van een IKEA mogelijk geworden. De Raad van State heeft in zijn uitspraak van augus-

tus 2012 aangegeven dat de bezwaren tegen de bouwvergunning van IKEA ongegrond zijn. 

De bouwvergunning is hiermee onherroepelijk. De gronden zijn nog niet geleverd aan IKEA 

maar de totale grondopbrengst is reeds als voorschot ontvangen. 

 Het bouwrijp maken van het terrein is in 2006 gestart. Tegelijkertijd met het aanbrengen van 

de voorbelasting zijn ook enkele vervuilde locaties gesaneerd door middel van ontgraven en 

afvoeren en door middel van isolatie. De voorbelasting kan inmiddels grotendeels worden 

verwijderd. In september 2012 is een deel van de voorbelasting Bospoort verwijderd en 

verwerkt in het project Kleine Zandput/Groene Scheg. 

 In de zomer van 2012 is de gemeente er alsnog minnelijk met de eigenaar van de pannen-

koekenboerderij uitgekomen. In het laatste kwartaal van 2012 is het contract getekend, 

waarna de levering en verkoop van grond in het Ghoybos begin 2013 heeft plaatsgevonden. 

 De aannemer van de pannenkoekenboerderij is in december 2012 begonnen met de eerste 

bouwwerkzaamheden: het aanbrengen van verhardingslagen en hekwerk, opstellen keten en 

het trekken van sleuven. In januari 2013 is begonnen met het graven van de bouwput. De 

planning is dat de pannenkoekenboerderij in december 2013 opgeleverd wordt. 

 De sloop van de oude pannenkoekenboerderij kan plaatsvinden in het 1
e
 kwartaal van 2014. 

Begin 2
e
 kwartaal 2014 wordt Bospoort bouwrijp opgeleverd zodat IKEA medio 2e kwartaal 

kan starten met de bouw. In het 2
e
 kwartaal van 2015 kan het gebouw dan worden opgele-

verd. 

 Vanaf 2012 is vanuit de provincie Zuid-Holland, de gemeente Kaag en Braassem en deels 

vanuit de gemeente Leiderdorp begonnen met de herinrichting van de recreatieve functie van 

het Ghoybos met een aanpassing aan de huidige verkeersstructuur middels een toerit voor 

het bos en de pannenkoekenboerderij. De provincie is in het 3
e
 kwartaal van 2012 begonnen 

met de N446 te renoveren. Thans is voorbelasting aangebracht en in het 2
e
 kwartaal van 

2013 wordt de bypass aangelegd. De provincie gaat er ook voor zorgdragen dat de meest 

noordelijke rotonde volledig (rond) wordt gemaakt. Deze ontwikkeling is nodig voor een 
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goede bereikbaarheid van een verplaatste pannenkoekenboerderij. Leiderdorp heeft in over-

eenstemming met de HSL de noodzakelijke gronden in het Ghoybos verworven. Een deel 

daarvan zal worden benut als parkeerterrein voor de pannenkoekenboerderij. Het resterend 

deel wordt gebruikt als natuurcompensatie voor de pannenkoekenboerderij met parkeerter-

rein.  

 De groenvoorzieningen in de omgeving van de Persant Snoepweg moeten nog worden gerea-

liseerd, de uitvoering hiervan hangt af van het moment van realisatie van IKEA en de pavil-

joens. 
 

Bospoort Zuid: 

 De uitvoering/investering in dit project (laanontsluiting, grondwerken) werd zo lang moge-

lijk uitgesteld gezien de planning van de ontwikkeling van IKEA en de paviljoens nog niet 

bekend was. Nu er inmiddels helderheid is over de verplaatsing van de pannenkoekenboer-

derij en de bouwvergunning voor IKEA kunnen de werkzaamheden definitief worden inge-

pland. De realisatie dient eind maart 2014 gereed te zijn. 

 Bij het realiseren van de laanontsluiting naar IKEA en de paviljoens kunnen verplaatsingen 

van kabels en leidingen alsmede de verlegging van het fietspad nodig zijn, hiermee was re-

kening gehouden in de prognoses van het project Persant Snoepweg.  

 Voor de paviljoens 1 en 2 in Bospoort zijn geïnteresseerden maar nog geen concrete kandi-

daten. Partijen vinden het perspectief van vestiging naast een vestiging van IKEA aantrekke-

lijk. In eerste instantie voert Bohemen de acquisitiegesprekken. Waar nodig of wenselijk is 

ook de gemeente bij deze gesprekken aanwezig om een toelichting te geven op de gemeente-

lijke visie op Bospoort. Met name de beperkingen in het bestemmingsplan in combinatie met 

de slechte economische situatie zijn er de oorzaak van dat het nog niet tot een concrete over-

eenkomst/grondverkoop is gekomen.  

 Inmiddels is het proces opgestart voor tijdelijke geluidwerende voorzieningen voor de (nog) 

niet gerealiseerde bebouwing. 
 

Financiële mutaties 
 

GIG - 2013 GIG - 2013 GIG - 2012 Verschil

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

Bospoort - Noord 7.526.733€      7.202.615€      8.976.994€      1.774.379-€        

Bospoort - Zuid (voorziening getroffen) 2.079.998-€      1.990.429-€      -€                1.990.429-€        

Totaal 5.446.734€      5.212.186€      8.976.994€      3.764.808-€        

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

Bospoort

 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Bospoort per 01/01/13 is het resultaat 

aangepast (nadelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2012 zijn als volgt: 
 

-/-  €     3.131.337- Verschuiving boekwaarde algemene projecten (30%)

-/-  €        551.019- Verschuiving prognose algemene projecten (52%)

-/-  €        214.660- Prognoses uit project Persant Snoepweg

+/+  €        132.209 Overige posten / index / rente (m.n. eenmalige correctie berekening index en 

rente door verschuiving algemene kosten)

-/-  €     3.764.808- Totaal mutaties

nadelig   
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 Door de toerekening van de algemene kosten wordt het resultaat bij dit project ogenschijn-

lijk verslechterd. Per saldo verandert er hierdoor in de GIG-W4 echter niets.  

 Door de toerekening van de prognoses van het project Persant Snoepweg ontstaat er een 

saldo in de Reserve Nuon, aangezien de totale investering Persant Snoepweg hieruit gedekt 

zou worden. Dit restant is in de bestemmingsreserve W4 gestort. Het resultaat van Bospoort 

wordt verslechterd door de overheveling van de werkzaamheden. Per saldo verandert er 

niets. 

 Bij de Voortgangsrapportage GIG 2012 is besloten om het project te splitsen in Bospoort 

Noord (IKEA) en Bospoort Zuid (paviljoens en laanontsluiting). Het resultaat bij Bospoort 

Noord is voordelig waardoor er geen voorziening hoeft te worden getroffen. Aangezien de 

laanontsluiting ook gerealiseerd dient te worden voor IKEA draagt Bospoort Noord circa 

€ 715.000,- bij aan Bospoort Zuid. Ondanks deze bijdrage is het resultaat van Bospoort Zuid 

nadelig waardoor er een voorziening is getroffen (van € 2.080.000,-). In de Voortgangsrap-

portage GIG 2012 was er nog van uitgegaan dat dit deel ook een voordelig resultaat zou 

hebben. Per saldo heeft dit echter geen invloed op de GIG-W4. 

 Bij de Voortgangsrapportage GIG 2012 is voorgesteld om de algemene kosten van Bospoort 

totaal (boekwaarde) te verdelen over Noord met 90% en over Zuid met 10%. Deze percenta-

ges zijn aangehouden voor het algemene deel van de boekwaarde, de boekwaarde dat volle-

dig 1 op 1 betrekking heeft op een van de delen is daar volledig aan toebedeeld. 
 

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

[R] Ontwikkeling van de paviljoens (marktrisico).

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

[M] Vernieuwende businesscase projectontwikkelaar (reclame-uitingen)

[M] Draagvlak bij welstandscommissie onderzoeken om procedure te versnellen

[M] Eventuele programmaverandering

[R]* Mogelijk duurdere of permanente geluidsvoorzieningen noodzakelijk.

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

[R] Bodemkwaliteit (mogelijk hogere kosten grondwerk).

[M] Alleen grondwerk uitvoeren waar het noodzakelijk is

[M] Volgen van het beleid ten aanzien van saneringslocaties  
 

 

 

 

 

3.3.2. W4 Investeringsprojecten 

Tabel 6 geeft – naast een resultaatsoverzicht van de investeringsprojecten per 01/01/2013 – de 

mutaties weer ten opzichte van de vastgestelde GIG 2012 op de netto contante waarde saldi per 

01/01/2012. 

 

Ten opzichte van de GIG 2012 laten de herziene grondexploitaties een totaal verschil zien van  

-/- € 1,33 mio nadelig. Hierna volgt een korte toelichting per project. 
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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

Fietsbruggen en -paden W4 4.263.597-€      4.079.997-€      4.079.997-€      -€                

Weteringpark (inrichting en ontsluiting) 3.203.255-€      3.065.316-€      1.903.196-€      1.162.119-€      

Grondberging Munnikkenpolder (prognose) 97.828€          93.616€          264.655€        171.039-€        

Verbreding viaduct Ericalaan /geluidswallen 1.244.603-€      1.191.007-€      1.191.007-€      -€                

Molencarrousel 1.050.334-€      1.005.105-€      1.005.105-€      -€                

Zwembadlocatie 575.103-€        550.338-€        550.338-€        -€                

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

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

W4 - Investeringsprojecten

Tabel 6: Grondexploitaties Investeringsprojecten W4 2012-2013 
 

Fietsbruggen en –paden W4 

Het project omvat de aanleg van fietsbruggen en -paden in het W4 gebied. 
 

Voortgang project 

 De oplevering van de fietsbruggen over de A4 en de Does en de fietspaden van het W4-plan 

zijn gepland in 2014. In 2013 zullen de civieltechnische aspecten worden bekeken en wor-

den voorbereid.  

 Het vrijliggend fietspad in de groenzone tussen de Oranjewijk en de Rijksweg A4 wordt op 

basis van de invulling van het gebied door Rijkswaterstaat (RWS) in relatie tot een conve-

nant met Buurtactief door RWS aangelegd. De geraamde kosten voor fietspad worden t.z.t. 

besteed aan het onderhoud van groen, verlichting en fietspad. Bij het afsluiten van het pro-

ject dient dit budget gestort te worden in de bestemmingsreserve egalisatie exploitatielasten. 

 De werkzaamheden omtrent de definitieve ontsluiting naar de molens wordt meegenomen 

bij de inrichting van de Munnikkenpolder. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van het investeringsoverzicht Fietspaden en –bruggen W4 per 

01/01/13 is het resultaat niet aangepast (neutraal).  
 

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

[R] Door verloop van tijd kunnen hogere lasten (indexatie / verandering ontwerp) bij de aanleg van de 

brug over de Does niet worden gedekt door de, door de provincie toegezegde, subsidie. 

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

Weteringpark (inrichting en ontsluitingsweg) 

Het project heeft betrekking op het bouw- en woonrijp maken van het Weteringpark voor zowel 

de verenigingen als het openbaar gebied, evenals de ontsluitingsweg (Boomgaardlaan) naar het 

Weteringpark.  
 

Voortgang project 

 De aanleg van de 400 m. combibaan (skeeler/schaats) is in opdracht van de Stichting 

Schaats- en Skeelercentrum Weteringpark (Stichting SSCW) in 2008 uitgevoerd. Stichting 

SSCW biedt de Vereniging IJssport Leiderdorp (VIJL) de gelegenheid tot sportbeoefening. 

De Stichting SSCW en de COVS hebben hun nieuwe accommodatie in 2009 gerealiseerd. 

De gemeente heeft de voorzieningen rondom deze accommodatie gerealiseerd. 



 

                                                                                                                                   GIG 2013 

 

 

- 21 - 

Dit eerste deel van de inrichting van het Weteringpark is overgedragen aan gemeentewerken. 

 De voorzieningen (parkeren en groen) binnen de Tracébesluit-grens kunnen pas gerealiseerd 

worden nadat de verbreding van de A4 is voltooid.  

 De ontsluitingsweg (Boomgaardlaan) kan eveneens pas voltooid worden als de A4-

werkzaamheden zijn gerealiseerd. De werkvoorbereidingen voor het definitieve ontwerp en 

bestek (deel 1 en 2)
2
 van de Boomgaardlaan zijn in 2011 gestart. Deel 1 van de Boomgaard-

laan is al uitgewerkt in een bestek. De fasering voor de aanleg van de Boomgaardlaan dient 

te worden afgestemd met de werkzaamheden aan de A4 (deel 1 en 2 gecombineerd of apart 

uitvoeren). 

 Een aantal varianten van het Definitief Ontwerp (DO) zijn met de verenigingen en de aan-

nemer van de Rijksweg A4 besproken in 2012. Er is met de verenigingen discussie geweest 

over de noodzaak van een vrijliggend fietspad. Het college van B&W heeft uiteindelijk in 

november 2012 besloten geen vrijliggend fietspad aan te leggen. De raad is hierover geïn-

formeerd. Na mondelinge afstemming met de verenigingen is verder gegaan met de afron-

ding van het DO en het bestek van de Boomgaardlaan. In dit bestek wordt ook de uitbreiding 

van de parkeerplaats meegenomen.  

 Deel 1 van de Boomgaardlaan werd meegenomen in het project Mauritskwartier, maar is 

conform de besluitvorming bij de Voortgangsrapportage 2012 overgeheveld naar dit project. 

 

 Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van het investeringsoverzicht Weteringpark (inrichting en ontslui-

tingsweg) per 01/01/13 is het resultaat aangepast (nadelig). De mutaties ten opzichte van de 

GIG 2012 zijn als volgt: 
 

-/-  €     1.241.000- Overheveling budget en werkzaamheden omtrent Boomgaardlaan (deel 1) 

naar project Weteringpark

+/+  €          78.881 Overige posten / index / rente (m.n. eenmalige correctie berekening index en 

rente door overheveling Boomgaardlaan)

-/-  €     1.162.119- Totaal mutaties

nadelig  
 

Door de toerekening van het budget Boomgaardlaan wordt het resultaat bij dit project ogen-

schijnlijk verslechterd. Per saldo verandert er hierdoor in de GIG-W4 echter niets. 
 

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

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

verenigingen tijdens uitvoering verbreding A4  
 

Grondberging en zandwinning Munnikkenpolder 

Dit project omvat: 

- de sanering van de Doeshaven,  

- zandwinning in de Munnikkenpolder en  

- herinrichting van ontgronding en depot tot recreatiegebied (gereed in 2014/2015).  
 

 

 

                                                      
2
 Deel 1 betreft van Mauritssingel tot aan Jachthaven en deel 2 loopt langs Jachthaven/Weteringpark.  
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Voortgang project 

 De zandwinning is afgerond. Via een zandtransportleiding is zand getransporteerd naar de 

Meerburgerpolder in Zoeterwoude. 

 De sanering van de Doeshaven is eind 2008 afgerond. Monitoring van de sanering is uitge-

voerd door de Omgevingsdienst West-Holland. Daarnaast is door provincie en Hoogheem- 

     raadschap gehandhaafd op basis van de verstrekte vergunningen. 

 De kanovereniging kan nog niet naar de definitieve locatie in de heringerichte zandwinput 

verhuizen. Met pachter van de jachthaven is nu afgesproken dat de kanovereniging er in ie-

der geval tot eind 2014 mag blijven. In 2014 wordt de situatie opnieuw bekeken. 

 De exploitant van de grondberging heeft in 2011 de definitieve inrichting van de Munnikken-

polder opgestart en heeft in 2012 gewerkt aan het opstellen van een definitief ontwerp. Het 

definitief ontwerp wordt in 2013 afgerond. 

 In het 2
e
 kwartaal van 2012 is een aanvullende overeenkomst tussen huurder en de gemeente 

Leiderdorp gesloten i.v.m. de verwerking van natte bagger.  Op 21 juni 2012 is gestart met 

het vullen van de plas met natte bagger en grond. Deze opvulling zal nog ongeveer 2 jaar du-

ren. 

 De voormalige zandwinput zal uiterlijk medio 2014, behoudens verlenging met één jaar, zijn 

ingericht. 

 In 2012/2013 wordt bekeken hoe het toekomstig beheer van de Munnikkenpolder wordt 

uitgevoerd. Het beheer wordt mogelijk overdragen aan externe partijen.  
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van het investeringsoverzicht Grondberging en zandwinning  

Munnikkenpolder per 01/01/13 is het resultaat aangepast (voordelig). De mutaties ten opzichte 

van de GIG 2012 zijn als volgt: 
 

+/+  €        120.000 Huurverhoging van € 0,40/m3 voor het mogen verwerken van natte bagger

-/-  €          20.000- Behandelingskosten (projectleiding e.d.) voor het verwerken van de natte 

bagger

-/-  €               909- Overige posten / index / rente

+/+  €          99.091 Totaal mutaties

voordelig  
 

De boekwaarde van het project is ten gunste gebracht van de Reserve W4. Een deel van de mu-

tatie van het resultaat is dus slechts een administratieve verschuiving van de boekwaarde van de 

investeringsprojecten naar de projecten in reserve / afgesloten projecten
3
.  

 

GIG - 2013 GIG - 2013 GIG - 2012 Verschil

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

Grondberging Munnikkenpolder (prognose) 97.828€          93.616€          264.655€        171.039-€           

Grondberging Munnikkenpolder (boekwaarden) 2.618.778€      2.506.008€      2.235.878€      270.130€           

Totaal 2.716.607€      2.599.624€      2.500.533€      99.091€             

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

W4 - Grondberging Munnikkenpolder

 

 

 

                                                      
3 Om administratieve redenen is dit project in de GIG in twee delen opgesplitst. Een deel met al gemaakte kosten en opbrengsten 

(boekwaarde) welke reeds ten laste/ten gunste zijn gebracht van de reserve W4 en een deel met nog te verwachten kosten en op-

brengsten (prognose) welke onder de investeringsprojecten van de GIG is opgenomen. Bij de projecten in reserve / afgesloten 

projecten staat het deel met de boekwaarden (zie paragraaf 3.3.4). 
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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 

(Omgevingsdienst West-Holland/Provincie)

[A]* Bij gewenste oplevering door exploitatant van de inrichting van de Munnikkenpolder na augustus 

2014 dienen aanvullende afspraken met de gemeente te worden gemaakt in het kader van 

huurvergoeding aan de gemeente, bereikbaarheid molens en oplossingen voor locatie 

kanovereniging en aansluiting van de recreatiepaden op het W4 fietspadenplan.

[R] Extra kosten voor toekomstig beheer van de Munnikkenpolder. Het beheer wordt mogelijk 

overdragen aan externe partijen.

[M] Vanaf 2014 is een stelpost in de reguliere onderhoudsbegroting opgenomen/Overleg met externe 

partijen.  
 

Verbreding viaduct Ericalaan en geluidswallen 

Rijkswaterstaat realiseert voor Leiderdorp in afwijking van de oorspronkelijke afspraken ge-

luidswallen in plaats van geluidsschermen ten noorden van de Ericalaan. Tevens wordt het via-

duct Ericalaan breder uitgevoerd. Leiderdorp realiseert bij Bospoort geluidwerende bebouwing 

ter vervanging van de schermen door Rijkswaterstaat. 
 

Voortgang project 

 De verrekening van het meer- en minderwerk leidt tot een bijbetaling door Leiderdorp.  

Overeenkomstig de afspraken is dat bedrag in 2007 voldaan. 

 De oplevering van de geluidswallen is gekoppeld aan de planning van de verbreding van de 

Rijksweg A4 en zal naar verwachting eind 2014 plaatsvinden. De wallen worden opgeleverd 

door Rijkswaterstaat met pad en ingezaaid met gras. Leiderdorp dient dan nog de inrichting 

van de wallen te voltooien (bruggetjes over de sloot, aanbrengen incidentele beplanting). 

 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van het investeringsoverzicht Verbreding viaduct Ericalaan en ge-

luidswallen per 01/01/13 is het resultaat niet aangepast (neutraal). 

 

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

 
 

Molencarrousel 

De Kalkpoldermolen is verplaatst om de ontwikkeling van ’t Heerlijk Recht mogelijk te maken. 

De beoogde locatie was de Munnikkenpolder. De gemeente Zoeterwoude heeft in 2007 onze 

gemeente benaderd en verzocht mee te werken aan de verplaatsing van de Meerburgermolen om 

ontwikkelingen in Zoeterwoude mogelijk te maken. De gemeente Leiderdorp is hierin tegemoet 

gekomen; de Meerburgermolen zal worden geplaatst op de locatie in de Munnikkenpolder die 

gereserveerd was voor de Kalkpoldermolen. Voor de Kalkpoldermolen is een plek gevonden in 

de Doespolder van de gemeente Kaag en Braassem (voorheen gemeente Jacobswoude). De 

ontwikkeling van Bospoort en Vierzicht vindt binnen de (reeds verstoorde) molenbiotoop van 

de Munnikkenmolen plaats. Deze molen is verplaatst naar de Munnikkenpolder.  
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Voortgang project 

 De Kalkpoldermolen is in december 2009 geplaatst op de nieuwe locatie in de Doespolder. 

 De aanleg van de Meerburgermolen en de Munnikkenmolen heeft geleid tot tijdelijke ont-

sluitingsmaatregelen ter plaatse van de Munnikkenpolder. In 2011 is de tijdelijke bouwweg 

aangelegd en opgeleverd. De definitieve ontsluiting is voorzien in het project fietspaden.  

 In mei 2012 is de Munnikkenmolen verplaatst. Vanaf mei 2013 tot en met september 2013 

wordt de molen voltooid. 

 De eerste voorbereidingen (heiwerk) voor de verplaatsing van de Meerburgermolen naar de 

Munnikkenpolder zijn gereed, naar verwachting is de verplaatsing eind 2013 voltooid.   

 Het project is nagenoeg afgerond.  

 Op 3 april 2013 is het kunstwerk met de titel ‘Het gaat om de wind’ van Joris Baudoin ge-

plaatst op de voormalige locatie van de Munnikkenmolen aan de Persant Snoepweg. 

Het kunstwerk is op 11 april onthuld.  
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van het investeringsoverzicht Molencarrousel per 01/01/13 is het 

resultaat niet aangepast (neutraal). 
 

Als alle facturen binnen zijn van de restauratiewerkzaamheden molens, verplaatsing molens en 

inrichting oude locatie Munnikkenmolen  kan het project worden afgesloten. Het eindresultaat 

is daarom nu nog niet exact aan te geven voor dit project. Op dit moment is het wel aannemelijk 

dat na bovengenoemde kosten een budget, waaronder de post onvoorzien, overblijft. Naar ver-

wachting betreft dit een voordelige mutatie van circa € 40.000,-. 
 

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

[O] De betaling van bijdragen door derden. (De betaling vindt plaats als de contractant zijn gebouw 

gaat uitbreiden, dit wordt niet op korte termijn verwacht)
 

 

Zwembadlocatie 

Het project betrof oorspronkelijk de herontwikkeling van het gebied rond sport- en recreatie-

centrum De Does met de volgende onderdelen: 

- Het “omklappen” van de entree van sport en recreatiecentrum De Does 

- Sociale woningbouw 

- Brede School  

- Twee kavels voor maatschappelijke voorzieningen 

- Twee groene verbindingen 
 

Voortgang project 

 Het “omklappen” van de entree van sport en recreatiecentrum De Does is gerealiseerd, ook 

de nieuwe parkeerplaats ligt er. Ook de sociale woningbouw is gerealiseerd, inclusief het 

woonrijp maken. 

 De Brede School Oude Dorp is gebouwd op de Kastanjelaanlocatie. Daarmee dient een an-

dere invulling te worden gevonden voor de oorspronkelijk aangewezen zwembadloca-

tie/Ericalaan. Deze locatie wordt meegenomen bij het project Amaliaplein (zie hoofdstuk 5) 

in het kader van de gebiedsvisie omgeving Willem Alexanderlaan.  
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 Bij het project Zwembadlocatie dient nog rekening te worden gehouden met een aantal 

(reeds geraamde) resterende investeringen: herstraten parkeerterrein zwembad, tijdelijk be-

heer, bomen aanplant, groencompensatie en daartoe benodigde projectbegeleiding. Gekeken 

wordt of dit gekoppeld kan worden aan het project Amaliaplein.  
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van het investeringsoverzicht Zwembadlocatie per 01/01/13 is het 

resultaat niet aangepast (neutraal). 
 

 

3.3.3. Afgesloten projecten en overig Reserve W4 per 31-12-2012 

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. Bij het splitsen en afsluiten van pro-

jecten moet rekening gehouden worden met de algemene projecten binnen de GIG. 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: 

1. Uren W4 – algemeen (categorie W4 Ontwikkelingslocaties) 

2. Oude plankosten OWB A4 (categorie W4 Ontwikkelingslocaties) 

3. Oude plankosten OWB W4 (categorie W4 Ontwikkelingslocaties) 

4. Bestemmingsplannen / onderzoeken (categorie W4 Investeringsprojecten) 

5. Bovenwijkse voorzieningen W4 (categorie W4 Investeringsprojecten) 
 

De projecten die door deze opschoonactie zijn afgesloten alsmede afdracht W4 staan in tabel 7. 
 

GIG - 2013 GIG - 2013 GIG - 2012 Verschil

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

Vierzicht - Kavels 2,3,4 2.678.673€      2.563.324€      2.611.461€      48.137-€             

Mauritskwartier - Woningbouw fase 1, 2 en 3 12.659.568€    12.114.419€    13.543.589€    1.429.170-€        

Mauritskwartier - Sanering Kleine Zandput 3.901.226-€      3.733.231-€      2.961.799-€      771.432-€           

Reconstructie Persant Snoepweg 0€                   0€                   0€                   -€                  

Uren W4 Algemeen (Projectbureau W4 - Alg.) -€                -€                5.114.144-€      5.114.144€        

Oude plankosten OWB A4 -€                -€                1.434.646-€      1.434.646€        

Oude plankosten OWB W4 -€                -€                2.237.859-€      2.237.859€        

Bestemmingsplan / onderzoeken -€                -€                922.729-€        922.729€           

Bovenwijkse voorzieningen W4 -€                -€                1.476.219-€      1.476.219€        

Afdracht W4 8.860.205-€      8.478.665-€      8.669.198-€      190.532€           

Totaal 2.576.810€      2.465.847€      6.661.543-€      9.127.389€        

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

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

Tabel 7: Grondexploitaties afgesloten projecten en overige  Reserve W4 per 31-12-12, 2012-2013 
 

 

De afgesloten projecten per 31-12-2012 en overig Reserve W4 komen totaal op € 2,58 mio 

(voordelig). Ten opzichte van de GIG 2012 laten de herziene grondexploitaties een totaal ver-

schil zien van € 9,13 mio (voordelig). Deze mutatie houdt verband met de nadelige mutatie bij 

de W4 Ontwikkelingslocaties. 

 

In paragraaf 3.3.1 (W4 Ontwikkelingslocaties) zijn de deelprojecten ‘Vierzicht - Kavels 2,3,4’, 

‘Mauritskwartier - Woningbouw fase 1, 2 en 3’ en ‘Mauritskwartier - Sanering Kleine Zandput’ 
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reeds toegelicht bij de projecten ‘Vierzicht’ en ‘Mauritskwartier’. Het project ‘Reconstructie 

Persant Snoepweg’ is toegelicht bij het project ‘Bospoort’. De overige projecten in tabel 7 wor-

den hierna toegelicht. 
 

Uren W4 Algemeen (was Projectbureau W4 algemeen) 

Het projectbureau W4 is sinds 2011 opgegaan in de afdeling Projecten. Daarom is de naam van 

het project gewijzigd in ‘Uren W4 Algemeen’. De afdeling Projecten is sinds medio januari 

2013 een cluster van de afdeling Beleid. Het project is geen uitvoeringsproject maar bevat alle 

overheadkosten voor W4. De uren van medewerkers van het cluster Projecten met betrekking 

tot ondersteuning W4 komen ten laste van dit project. Het project is een van de vijf algemene 

projecten die verdeeld zijn over de W4 Ontwikkelingslocaties en vervolgens worden afgesloten 

per 31-12-2012. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Uren W4 Algemeen per 01/01/13 is 

het resultaat aangepast (voordelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2012 zijn als volgt:  
 

+/+  €     4.657.222 Boekwaarde project 'Uren W4 algemeen' verdeeld naar de W4 

Ontwikkelingslocaties

+/+  €        532.472 Prognoses project 'Uren W4 algemeen' verdeeld naar de W4 

Ontwikkelingslocaties

-/-  €          30.000- hogere VTP kosten

+/+  €          30.000 Onvoorzien gebruikt voor VTP kosten

+/+  €        150.000 3 jaar €  50.000,- voor civiel technische begeleiding rijk wordt rechtstreeks 

ten laste van de bestemmingsreserve W4  gebracht

-/-  €        225.550- Eenmalige correctie berekening index en rente door verschuiving algemene 

kosten naar W4-Ontwikkelingslocaties

+/+  €     5.114.144 Totaal mutaties

voordelig
 

 

 Door de verdeling van de algemene kosten naar de W4 Ontwikkelingslocaties wordt het 

resultaat bij dit project ogenschijnlijk verbeterd. Per saldo verandert er hierdoor in de GIG-

W4 echter niets. 

 Zowel in programma 5 als bij het project ‘Uren W4 algemeen’ zijn kosten opgenomen voor 

civiel technische begeleiding Rijk. Bij de Voortgangsrapportage GIG 2012 is besloten om 

deze prognoses (€ 50.000,- per jaar in de jaren 2012-2014) te onttrekken uit de bestem-

mingsreserve W4 ten gunste van de bestemmingsreserve egalisatie exploitatielasten, zodat 

ze kunnen worden ingezet ten bate van programma 5. Dit is een voordeel voor het project 

Uren W4 algemeen (geen prognose meer) maar een nadeel voor de bestemmingsreserve W4, 

dus per saldo neutraal. 
 

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

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

grondoverdracht Vierzicht kavel 5), uit de grondexploitatie gehaald n.a.v. het scenario 'afboeken 

Vierzicht kavel 5'.  
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Oude plankosten OWB A4/W4 

Dit betreffen reeds gemaakte plankosten. Er worden geen kosten meer toegerekend aan deze 

exploitaties (behalve interne rentelasten). De projecten zijn twee van de vijf algemene projecten 

die verdeeld zijn over de W4 Ontwikkelingslocaties en vervolgens worden afgesloten per  

31-12-2012. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitaties voor Oude plankosten OWB A4/W4 per 

01/01/13 is het resultaat aangepast (voordelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2012 zijn 

als volgt:  
 

+/+  €     1.499.205 Boekwaarde project 'Oude plankosten OWB A4' verdeeld naar de 

W4 Ontwikkelingslocaties

+/+  €     2.338.562 Boekwaarde project 'Oude plankosten OWB W4' verdeeld naar de 

W4 Ontwikkelingslocaties

-/-  €        165.262- Eenmalige correctie berekening index en rente door verschuiving algemene 

kosten naar W4-Ontwikkelingslocaties

+/+  €     3.672.505 Totaal mutaties

voordelig  
 

Door de verdeling van de algemene kosten naar de W4 Ontwikkelingslocaties wordt het resul-

taat bij dit project ogenschijnlijk verbeterd. Per saldo verandert er hierdoor in de GIG-W4 ech-

ter niets. 

Bestemmingsplan en onderzoeken 

Het investeringsproject Bestemmingsplan en onderzoeken omvat alle werkzaamheden behorend 

bij de planologische voorbereiding van de W4 projecten. De belangrijkste hiervan zijn de be-

stemmingsplannen W4 en Bospoort en de daarbij behorende onderzoeken. Het project is een 

van de vijf algemene projecten die verdeeld zijn over de W4 Ontwikkelingslocaties en vervol-

gens worden afgesloten per 31-12-2012. 
 

Voortgang project 

 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 prognoses die verdeeld zijn over de 

W4 Ontwikkelingslocaties. 

 Het bestemmingsplan W4 is volgend geweest op het Tracébesluit (TB). Door de vernietiging 

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

wikkelingen (gemeentehuis en gebiedsvisie WAL) en de inwerkingtreding van de nieuwe 

WRO was het noodzakelijk een nieuw plan van voor af aan op te starten. Het ontwerp be-

stemmingsplan W4 heeft ter visie gelegen tot begin september 2012. Het bestemmingsplan 

W4 is in de raad van 4 februari 2013 vastgesteld. Het plan is daarmee nog niet onherroepe-

lijk. Het bestemmingsplan ligt ter inzage voor beroep bij de Raad van State (21 maart t/m 1 

mei 2013). 
 

 

 



 

                                                                                                                                   GIG 2013 

 

 

- 28 - 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van het investeringsoverzicht Bestemmingsplan en onderzoeken per 

01/01/13 is het resultaat aangepast (voordelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2012 zijn 

als volgt: 
 

+/+  €        965.297 Boekwaarde en prognoses project 'Bovenwijkse voorzieningen' verdeeld naar 

de W4 Ontwikkelingslocaties

-/-  €          15.600- hogere VTP kosten (interne uren) 

+/+  €          14.700 onvoorzien gebruikt voor VTP kosten (interne uren) 

-/-  €          41.668- Overige posten / index / rente (m.n. eenmalige correctie berekening index en 

rente door verschuiving algemene kosten)

+/+  €        922.729 Totaal mutaties

voordelig  
 

 Door de verdeling van de algemene kosten naar de W4 Ontwikkelingslocaties wordt het 

resultaat bij dit project ogenschijnlijk verbeterd. Per saldo verandert er hierdoor in de GIG-

W4 echter niets. 

 Door de vele bezwaren is er intern meer tijd besteed aan de inspraakreacties dan geraamd. 

Dit is opgevangen in de post onvoorzien van het project. 

Bovenwijkse voorzieningen W4 

Dit project betreft een aantal projectoverstijgende investeringen bestaande uit duikers
4
 in wa-

terwegen in het omliggende gebied en centrale aansturing van de onderwerpen groen- en water-

compensatie. Het project is een van de vijf algemene projecten die verdeeld zijn over de W4 

Ontwikkelingslocaties en vervolgens worden afgesloten per 31-12-2012. 
 

Voortgang project 

 In 2008/2009 is een vijftal duikers ter plaatse van de bestaande watergangen rondom de 

begraafplaats uitgevoerd en overgedragen aan Gemeentewerken.  

 Momenteel worden de groen- en watercompensatie nader uitgewerkt.  

 Tot en met 2014 worden de nog resterende waterkundige werken t.b.v. waterhuiskundige 

plannen W4 gerealiseerd. Hierbij worden tegelijkertijd de benodigde aanpassingen a.g.v. de 

tekortkomingen
5
, geconstateerd door het Hoogheemraadschap van Rijnland, gerealiseerd. 

Dit wordt in nauw overleg met het hoogheemraadschap uitgevoerd, waarbij naar de meest 

optimale oplossingen wordt gezocht. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van het investeringsoverzicht Bovenwijkse voorzieningen W4 per 

01/01/13 is het resultaat aangepast (voordelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2012 zijn 

 als volgt: 

+/+  €     1.512.541 Boekwaarde en prognoses project 'Bovenwijkse voorzieningen' verdeeld naar 

de W4 Ontwikkelingslocaties

+/+  €          27.000 VTP kosten bijgesteld (externe projectleiding wordt intern) en onvoorzien 

bijgesteld verlaagd

-/-  €          63.322- Overige posten / index / rente (m.n. eenmalige correctie berekening index en 

rente door verschuiving algemene kosten)

+/+  €     1.476.219 Totaal mutaties

voordelig  
                                                      
4
 Een duiker is een ondergrondse verbinding (buis) tussen twee watergangen 

5
 Bij de GIG2011 zijn deze tekortkomingen reeds toegelicht. 
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 Door de verdeling van de algemene kosten naar de W4 Ontwikkelingslocaties wordt het 

resultaat bij dit project ogenschijnlijk verbeterd. Per saldo verandert er hierdoor in de GIG-

W4 echter niets. 

 De resterende werkzaamheden van dit project wordt in het vervolg door interne medewer-

kers uitgevoerd, waardoor de plankosten naar beneden konden worden bijgesteld. Ook de 

post onvoorzien kon worden verlaagd. Dit is een feitelijke mutatie t.o.v. de GIG 2012. 

Afdracht W4 

 In het 1e kwartaal van 2012 is de eerste tunnelbak van de A4 gereedgekomen. Vanaf 2 april 

2012 wordt het verkeer in beide richtingen erdoor geleid via driebaanswegen. Dit moment 

was contractueel gezien het moment om de afdracht W4 aan Rijkswaterstaat (RWS) te beta-

len.  

 De gemeente heeft middels een brief aan het Rijk gevraagd om de afgesproken bijdrage van 

€8,8 miljoen te mogen voldoen door middel van de verkoop van gronden langs de A4 aan 

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu of anders de financiële verplichting substantieel 

te verlagen. Helaas heeft het Rijk de gemeente aan de afspraken uit de W4-overeenkomst 

gehouden. De afdracht is daarom in november 2012 alsnog betaald.  

 De afdracht kon op dat moment niet uit de bestemmingsreserve W4 worden betaald. De 

bijdrage is daarom geactiveerd. Deze bijdrage staat op de balans onder investeringen met 

maatschappelijk nut in eigendom van derden. Deze investering wordt vervolgens in 40 jaar 

afgeschreven. De kapitaalslasten worden jaarlijks geboekt ten laste van de bestemmingsre-

serve W4. Zodra de bestemmingsreserve W4 dit toestaat wordt deze investering versneld af-

geschreven. Dit is naar verwachting in 2015. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van het investeringsoverzicht voor de afdracht W4 per 01/01/13 is 

het resultaat aangepast (voordelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2012 zijn als volgt: 
 

+/+  €        190.532 Betaling afdracht in november 2012 in plaats van april 2012

+/+  €        190.532 Totaal mutaties

voordelig  
 

De latere betaling van de afdracht levert voor de GIG een investeringsvoordeel op in verband 

met een kortere termijn voor de berekening van interne rekenrente in 2012 dan waar rekening 

mee was gehouden. 

 

3.3.4. Afgesloten projecten en overige projecten in Reserve W4 

De meeste W4-projecten vorderen steeds meer en naderen hun uitvoering en afronding. Afge-

ronde projecten worden ten laste of ten gunste gebracht van de Reserve W4. Daarnaast zijn er 

projecten die geen onderdeel zijn van de GIG Ontwikkelingslocaties W4 of Investeringspro-

jecten W4 en die ook ten laste of ten gunste van de Reserve W4 worden gebracht. 

Tabel 8 geeft – naast een resultaatsoverzicht van de afgesloten projecten en overige projecten in 

Reserve W4 per 01/01/2013 – de mutaties weer ten opzichte van de vastgestelde GIG 2012 op 

de netto contante waarde saldi per 01/01/2012. 
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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

Kastanjelaan -€                -€                -€                -€                

Leges A4 2.567.738€      2.457.165€      2.457.165€      -€                

Willem Alexanderlaan (Parallelweg) -€                -€                -€                -€                

Verplaatsingen Mauritskwartier 1.990.888-€      1.905.156-€      1.905.156-€      -€                

Verplaatsing woonwagencentrum 2.320.109-€      2.220.200-€      2.220.200-€      -€                

Civieltechnische begeleiding Rijk 236.928-€        226.725-€        226.725-€        -€                

Grondberging Munnikkenpolder (boekwaarden) 2.618.778€      2.506.008€      2.235.878€      270.130€        

Riolering Rijkswaterstaat -€                -€                -€                -€                

Riolering Bospoort 4.372€            4.184€            4.184€            -€                

Monuta 715.293€        684.491€        684.491€        -€                

Totaal 1.358.256€      1.299.767€      1.029.636€      270.130€        

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

W4 - Afgesloten projecten / overige projecten in reserve

Tabel 8: Grondexploitaties afgesloten projecten en overige projecten in Reserve W4 2012-2013 
 

De afgesloten projecten en overige projecten komen totaal op € 1,36 mio (voordelig). Ten op-

zichte van de GIG 2012 laten de herziene grondexploitaties een totaal verschil zien van 

€ 270.130,- (voordelig) (Zie paragraaf 3.3.2 project Grondberging Munnikkenpolder). 
 

Voor de Plantage was reeds een voorziening getroffen van € 4.317.863 en deze is opgehoogd 

naar € 4.689.043. Er is nu ook voor de volgende projecten een voorziening getroffen: ‘Vierzicht 

– kavel 1+5 en reststrook’ (€ 1.905.000,-), ‘Mauritskwartier – Groene Scheg en Kleine Zand-

put’ (€ 3.775.000,-) en ‘Bospoort-Zuid’ (€ 2.080.000,-). 

De bestemmingsreserve komt op hiermee op een stand van € 11.910.996,- per 31-12-2012. 
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4 Integrale Grondexploitatie Centrumplan 

4.1. Resultaat 
Het totaalresultaat van de Integrale Grondexploitatie voor het Centrumplan bedraagt op netto 

contante waarde (ncw) per 1/1/13 € 1,25 mio voordelig (zie tabel 9). Uitgangspunt voor de In-

tegrale Grondexploitatie Centrumplan is een minimaal budgetneutrale ontwikkeling. Het Cen-

trumplan voldoet hier op dit moment ruim aan. 
 

De resultaten van de grondexploitaties zullen ten bate of ten laste worden gebracht van de al-

gemene reserve bouw – en grondexploitaties. Afgesloten projecten van het Centrumplan die 

reeds ten laste van de algemene reserve bouw – en grondexploitaties zijn gebracht zijn het pro-

ject Parkpromenade – Torens Vesteda (bij de GIG 2009), het project Buitenruimte Sant-

horst/SCC (bij de GIG 2011) en het project Orangerie (bij de GIG 2012).  
 

Op de onderdelen ‘Hoek Merelstraat’ en ‘Meas’ wordt een negatief resultaat verwacht. Op ba-

sis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is hiervoor een voorziening getroffen. 

Het gaat in totaal om € 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 van € 411.104,-. 
 

GIG - 2013 GIG - 2013 GIG - 2012 Verschil

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

Centrumplein 1.092.015€      1.044.990€      1.044.990€      0-€                     

Hoek Merelstraat 346.469-€        331.549-€        331.549-€        -€                  

Meas 64.635-€          61.851-€          49.177-€          12.674-€             

Ommedijk (af te sluiten per 31-12-2012) 568.261€        543.790€        544.059€        269-€                 

Totaal 1.249.172€      1.195.380€      1.208.323€      12.943-€             

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

CENTRUMPLAN

Tabel 9: Resultaat Integrale Grondexploitatie Centrumplan 2012-2013 

 

Het resultaat van de Integrale Grondexploitatie voor het Centrumplan is in totaal met € 12.943,- 

afgenomen ten opzichte van de GIG 2012 (netto contante waarde 01/01/2012). Dit wordt met 

name veroorzaakt door: 

 Extra plankosten voor het project ‘Meas’ (nadelig, als ‘PM’ gemeld in de Voortgangsrap-

portage GIG 2012). 
 

De gedetailleerde grondexploitaties per project zijn opgenomen in de vertrouwelijke bijlage 3. 

Hieronder volgt, naast een analyse van de risico’s en optimalisatiemogelijkheden, per project 

een toelichting op hoofdlijnen van de huidige stand van zaken en de financiële projectmutaties. 
 

4.2. Risico’s en optimalisatiemogelijkheden 
Betreffende de algemene risico’s ten aanzien van vertraging en marktontwikkelingen gaat voor 

het Centrumplan hetzelfde op, als gesteld is onder de W4-ontwikkeling. In tabel 10 is inzichte-

lijk gemaakt welk effect een afwijking van 1% van de gehanteerde parameters heeft op het re-

sultaat. 
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Tabel 10: Gevoeligheidsanalyse Centrumplan 

 

De projectspecifieke risico’s en optimalisatiemogelijkheden zijn voor zover relevant benoemd 

bij de toelichtingen per project. De belangrijkste risico’s ten aanzien van het Centrumplan be-

treffen op dit moment: 

 Voortgang project Centrumplein (nog afhandeling consequenties einduitspraak Raad van 

State ten aanzien van het bestemmingplan ‘Nieuw Centrum’ en uitloop planning en extra 

interne plankosten voor het project nog niet volledig in te schatten in verband met de nog 

niet uitgewerkte plannen van de ontwikkelaar). 
 

4.3. Projecten 

Centrumplein 

Dit project betreft de uitbreiding van het Winkelhof, waarvoor het (oude) gemeentehuis ge-

sloopt moest worden.  
 

Voortgang project 

 In mei 2009 is de overeenkomst met de ontwikkelaar ondertekend en is tevens de bouw-

aanvraag ingediend.  

 Het bestemmingsplan Nieuw Centrum is begin 2010 vastgesteld en begin 2011 (ondanks 

beroepen) in werking getreden. Op 30 maart 2012 heeft de Raad van State een tussenvon-

nis gegeven waarbij de gemeente via de zgn. bestuurlijke lus de gelegenheid is geboden 

om voor medio september 2012 de uitvoering en financiering van verkeersmaatregelen 

rondom dit project helder te maken. De einduitspraak van de Raad van State d.d. 13-2-

2013 was positief. Het bestemmingsplan voor dit onderdeel is voldoende (nader) gemoti-

veerd op basis van besluit IVVP en reactie van de gemeenteraad d.d. 10 september 2012. 

 De grondverkoop heeft niet op 1 mei plaatsgevonden. Vanwege het nog niet onherroepelijk 

zijn van het bestemmingsplan heeft de ontwikkelaar om uitstel verzocht van betaling. In 

een addendum van 4 juli 2012 zijn nadere afspraken vastgelegd (levering binnen één 

maand na uitspraak Raad van State; vanaf 1 mei 2012 wordt een rentevergoeding aan de 

gemeente betaald). Gezien het verloop van tijd en de feitelijke situatie van hetgeen wordt 

geleverd, onder andere het pand/oude gemeentehuis is reeds gesloopt, wordt momenteel 

een nieuwe overeenkomst opgesteld. Verwachting is dat de levering in mei/juni 2013 als-

nog plaatsvindt. 

GEVOELIGHEIDSANALYSE Centrumplan

Afwijking Afwijking

% %

1.249.172€      

20.000-€             1,00% Rente (3,5%) -1,00% 20.000€             

10.000-€             1,00% Kostenindex (2%) -1,00% 10.000€             

30.000-€             -1,00% Opbrengstenindex (0%) 1,00% 30.000€             

Negatieve afwijking Basisresultaat NCW Positieve afwijking

excl. btw excl. btw excl. btw
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 Conform afspraken is de gemeente eind 2011 verhuisd naar het nieuwe gemeentehuis met 

achterlating van een leeg gebouw. In het voorjaar 2012 is begonnen met de sloop van het 

oude gemeentehuis. Het terrein is in juli 2012 opgeleverd. De kelder blijft zitten om t.z.t. 

werk met werk te maken. 

 De ontwikkelaar wil in het kader van optimalisatie, zijn plannen op diverse punten aanpas-

sen.  
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Centrumplein per 01/01/13 is het re-

sultaat niet aangepast (neutraal). De mutaties ten opzichte van de GIG 2012 zijn als volgt: 
 

-/-  €         30.000- Bijstelling plankosten

+/+  €         15.000 Bijstelling onvoorzien

+/+  €         17.000 Interne rente van 4,5% naar 3,5%

-/-  €           2.000- Overige posten / index / overige rente

-/-  €                  0- Totaal mutaties

nadelig
  

De ramingen voor projectbegeleiding en advisering opnieuw bekeken. Op dit moment is dit 

echter nog lastig in te schatten aangezien de consequenties van de einduitspraak nog moeten 

worden afgehandeld en de plannen van de ontwikkelaar nog niet volledig uitgewerkt zijn. 
 

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

[R] Geen omgevingsvergunning 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. (Risico wordt 

klein geacht)
[M] Overleg met ontwikkelaar (planning) en omwonenden

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

verlaagt ook de grondopbrengst.

[A] Bij het schetsplan inrichting openbaar gebied is een ruimer gebied betrokken (dan de plangrens) 

wat extra kosten voor het project kan betekenen.

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

Dit zou kunnen leiden tot bezwaren belanghebbenden, of plannen in strijd met het 

bestemmingsplan.

[M] Goed overleg wederom met alle belanghebbenden

[M] Goede toetsing en de procedures volgen om eventuele afwijkende punten met bestemmingsplan te 

onderbouwen.  
 

Hoek Merelstraat 

Dit project betreft de herinrichting van het bestaande openbaar gebied ter plaatse van de hoek 

Merelstraat (ontsluiting en definitieve inrichting parkeerplaatsen).  
 

Voortgang project 

 Met een werkgroep van bewoners en landschapsarchitect is medio 2011 een ontwerp voor de 

buitenruimte gemaakt. Afdeling Gemeentewerken heeft van de afdeling Projecten de op-

dracht gekregen het ontwerp te realiseren. Gemeentewerken neemt dit mee in haar groot on-

derhoud (vernieuwing riolering en herstraten). Het project lag daarom stil tot medio 2012. 



 

                                                                                                                                   GIG 2013 

 

 

- 34 - 

Begin 2013 was het bestek voor de uitvoering gereed. In het 2
e
 kwartaal is de aanbieding van 

de aannemer ontvangen. Na de aanbesteding van de riolering kan het werk vanaf juni 2013 

worden uitgevoerd. 

 Een deel van de uitvoering van dit project dient te worden gecombineerd met het kruispunt 

Engelendaal/Statendaalder en zal afgestemd worden met de planning van de ontwikkelaar 

van de uitbreiding Winkelhof (project Centrumplein). Gezien de vertraagde planning bij het 

project Centrumplein, zal het plangebied voor herinrichting Merelstraat aangepast moeten 

worden, na afronding van het overige deel, waarbij de kruising Engelendaal en parkprome-

nade eruit geknipt wordt en meegenomen zal moeten worden in het project Centrumplein. 

 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Hoek Merelstraat per 01/01/13 is het 

resultaat niet aangepast (neutraal). De mutaties ten opzichte van de GIG 2012 zijn als volgt: 
 

  PM Offerte aannemer 2e kwartaal 2013 is nog niet verwerkt in de grondexploitatie.

 €                   - Totaal mutaties

neutraal
 

De aanbieding van de aannemer kwam na de actualisatie van de grondexploitatie en is dus niet 

verwerkt in de cijfers. Naar verwachting wordt de raming in de grondexploitatie iets overschre-

den met ca € 25.000,-. Dit kan door de post onvoorzien worden opgevangen, hoewel deze dan 

wel enigszins onder druk komt te staan bij eventuele extra tegenvallers tijdens de uitvoering.  

Voor dit project wordt een negatief resultaat verwacht. Op basis van het Besluit Begroting en 

Verantwoording (BBV) is hiervoor een voorziening getroffen van € 346.469,-. 
 

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] Goed bestek opstellen

[M] Werk met werk maken (tegelijkertijd aanpak riolering)

[O]* Grondverkoop aan maatschappelijke instelling (de door hen in gebruik genomen tuin ligt op 

gemeentegrond)
 

Meas 

In de Raadsvergadering van 24 september 2007 heeft de Raad besloten om in te stemmen met 

aangepaste randvoorwaarden voor de Meas-locatie. Deze randvoorwaarden zijn tot stand geko-

men na een intensief IBO-traject met omwonenden. Uiteindelijk is een stedenbouwkundig plan 

gemaakt waar de gemeente en projectontwikkelaar zich in kunnen vinden, maar met de omwo-

nenden is geen overeenstemming bereikt. Het uiteindelijke plan omvat 60 appartementen, 

waarvan (alsnog) 18 in de sociale sector.  
 

Voortgang project 

 Op 11 juli 2008 is de overeenkomst tussen gemeente en de projectontwikkelaar ondertekend.  

 Alle vergunningen zijn, na uitgebreide procedures, in 2011 onherroepelijk geworden.   

 De panden op de locatie zijn door de ontwikkelaar gesloopt in 2011.  
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 Na de sanering van het gebied is er in het voorjaar van 2012 begonnen met de bouwwerk-

zaamheden. De oplevering van het gebouw is naar verwachting in het 1
e
 kwartaal 2014. 

 De procedure voor het onttrekken aan de openbaarheid van de Ockenrode is afgerond. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Meas per 01/01/13 is het resultaat 

aangepast (nadelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2012 zijn als volgt: 
 

-/-  €         15.000- Bijstelling plankosten

+/+  €           2.326 Overige posten / index

-/-  €         12.674- Totaal mutaties

nadelig
 

Met name door de nasleep van de procedure voor het onttrekken aan de openbaarheid van de 

Ockenrode is in 2012 het budget voor interne projectbegeleiding overschreden , waardoor de 

prognose van de plankosten iets is opgehoogd om het project Meas te kunnen begeleiden en 

afronden in 2013 en 2014. 

Voor het project wordt een negatief resultaat verwacht. Op basis van het Besluit Begroting en 

Verantwoording (BBV) is hiervoor een voorziening getroffen van € 64.635,-. 
 

De Ommedijk (voorheen Wozoco Cor Gordijnsingel) 

Het project – onder verantwoordelijkheid van woningcorporatie Rijnhart Wonen – omvat de 

realisatie van het woonzorgcomplex De Ommedijk aan de Cor Gordijnsingel (voorheen locatie 

Dillenburg/Muzenhof en bibliotheek).  
 

Voortgang project 

 In mei 2008 is vrijstelling verleend voor de bouw van het complex en de herinrichting van 

de in de nabijheid gelegen openbare ruimte en is de bouw- en sloopvergunning afgegeven. 

De verhuizing van de huidige bewoners van de Dillenburg naar de Vlechtbaan heeft plaats-

gevonden in september 2008. De bibliotheek is verhuisd naar het Sociaal Cultureel Centrum 

in oktober 2008, waarna eind 2008 de gebouwen zijn gesloopt. 

 Begin december 2009 is door de Rijnhart Wonen een wijziging op het bouwplan ingediend 

vanwege de financiële situatie en gewijzigde marktomstandigheden. Een gewijzigde bouw-

vergunning is verleend op 21 april 2010. Het beroep tegen de gewijzigde vrijstelling en 

bouwvergunning alsmede de voorlopige voorziening daartegen is door de bewonersgroep 

Buitenhof-Oost ingetrokken na het ondertekenen in 2011 van enkele afspraken (omtrent par-

keersituatie). De vergunningen zijn daarmee onherroepelijk.  

 De officiële opening van de Ommedijk heeft op 8 oktober 2011 plaatsgevonden. 

 Het openbaar gebied is door de ontwikkelaar ingericht en gefinancierd. 

 In 2012 zijn alle restpunten afgewikkeld (overdracht heringericht openbaar gebied) en is een 

herinrichtingsplan voor de herinrichting van de Muzenlaan opgesteld. De rechter heeft een 

tussenuitspraak gedaan omtrent het beroep van omwonenden rondom de discussie over het 

aantal parkeerplaatsen. Met de bewoners zijn afspraken gemaakt en het beroep is ingetrok-

ken. De bewoners hebben daarna de gemeente in gebreke gesteld vanwege het uitblijven van 

een nieuwe beslissing op bezwaar. Aan de bewoners is gemeld dat dit niet van toepassing is 

waarop de bewoners een nieuw beroep hebben ingediend. In dit beroep zijn de bewoners 

niet-ontvankelijk verklaard. 
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 Bij de Voortgangsrapportage GIG 2012 was er nog sprake van een BTW-risico in verband 

met de inrichting van de buitenruimte door de ontwikkelaar. Dit risico is beperkt gebleven 

tot een kleine aanslag (€ 12.700,-). 

 Voor het project heeft de gemeente een subsidie ontvangen van de provincie. Deze wordt 

nog doorgegeven aan Rijnhart Wonen. 

 Het project kan per 31-12-2012 worden afgesloten. In bijlage 7 is de evaluatie van het pro-

ject opgenomen. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie De Ommedijk per 01/01/12 is het resultaat 

aangepast (nadelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2011 zijn als volgt: 
 

+/+  €         24.000 Extra kosten projectbegeleiding en advies

-/-  €         20.000- Post onvoorzien gebruikt

-/-  €           4.269- Overige posten / index / rentevoordeel door latere uitgave uitvoeringskosten

-/-  €              269- Totaal mutaties

nadelig
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5 Integrale Grondexploitatie Overige projecten 

 

Er zijn nog geen grondexploitaties die in de categorie Overige projecten vallen vastgesteld. 

Naar verwachting wordt in het 3
e
 kwartaal van 2013 een uitvoeringskrediet aangevraagd voor 

het project Amaliaplein. 
 

Amaliaplein 

Dit project betreft de braakliggende stukken grond op de hoek van de Ericalaan met de Willem-

Alexanderlaan naast zwembad De Does die in eigendom zijn van de gemeente. Er zijn beleids-

kaders vastgesteld om op de locatie een supermarkt met woningbouw te realiseren. 
 

Voortgang project 

 Dit gebied is als locatie opgenomen in de gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan (gebiedsvi-

sie). In de gebiedsvisie worden twee scenario’s voor deze locatie benoemd: Supermarkt en 

woningbouw versus het aanvullen en/of uitbreiden van de sport- en leisure functie van het 

zwembad. Voor de ontwikkeling van een supermarkt zijn meerdere gegadigden bekend, voor 

het scenario sporten-leisure niet. De gemeenteraad heeft de gebiedsvisie vastgesteld op 14 

mei 2012. 

De gemeenteraad heeft vervolgens op 2 juli 2012 het Gemeentelijk detailhandelsbeleid Lei-

derdorp 2012-2016 vastgesteld. In het beleid wordt verwezen naar de gebiedsvisie: “Op 

grond van de Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan wordt de mogelijkheid gecreëerd om op 

deze locatie een supermarkt met flankerend aanbod, maximaal 1500 m2 bvo, in combinatie 

met woningbouw te ontwikkelen”. De gemeenteraad heeft expliciet besloten (beslispunt d) 

tot ontwikkeling van de locatie: “De locatie hoek Ericalaan – Willem- Alexanderlaan naast 

het zwembad is een ontwikkellocatie waar de mogelijkheid wordt gecreëerd voor de vesti-

ging van een supermarkt, maximaal 1.500 m2”. De combinatie met woningbouw staat in de 

gebiedsvisie en de detailhandelsvisie duidelijk beschreven.  

Hiermee zijn beleidskaders vastgesteld om op de locatie een supermarkt met woningbouw te 

realiseren. 

 Op 4 februari 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan W4 vastgesteld. De beoog-

de ontwikkeling voor het Amaliaplein is nog niet in het bestemmingsplan verwerkt, waar-

door een uitgebreide procedure in afwijking van het bestemmingsplan noodzakelijk is. 

 De aanbestedingsprocedure voor het project is reeds opgestart en is gepubliceerd op 9 april 

2013. Ten behoeve van de aanbesteding zijn verschillende documenten opgesteld. In de se-

lectiefase zijn vijf partijen geselecteerd om een inschrijving te doen. De inschrijving bevat 

het verkrijgen van de gronden met daaraan gekoppeld de realisatie van het ruimtelijk pro-

gramma.  

 In het voorjaar van 2013 is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld, hierin worden de 

eisen en wensen van de gemeente geformuleerd die van toepassing zijn op de in te dienen 

documenten voor de inschrijving. De stuurgroep heeft op 9 april 2013 het PvE vastgesteld. 

 Naar verwachting kan de gunning van de opdracht medio 2013 plaatsvinden. 

 Voor dit project zal een uitvoeringskrediet worden aangevraagd (naar verwachting in het 3
e
 

kwartaal van 2013). Hierna zal het project meelopen in het proces van de GIG. 
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boekwaarde Prognose restant

krediet t/m uitgaven budget

31-12-2012

Brede school West 15.685.463-€    2.131.774-€      13.553.689-€    -€                  

Brede school Oude Dorp 8.869.820-€      6.242.882-€      1.126.938-€      1.500.000€        

Milieustraat 1.428.229-€      682.655-€        595.574-€        150.000€           

Inrichting Boterhuispolder * -€                422.814-€        422.814€        -€                  

Tennispark De Munnik 1.250.000-€      901.791-€        348.209-€        -€                  

Totaal 27.233.512-€    10.381.915-€    15.201.597-€    1.650.000€        

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

OVERIGE INVESTERINGSPROJECTEN

6 Budgetbewaking overige investeringsprojecten 
 

Ten behoeve van een eenduidige bewaking en beheersing van grote investeringsbudgetten en 

hier periodiek over te rapporteren is een budgetbewakingssysteem opgezet dat vergelijkbaar is 

met die van de grondexploitaties. Het gaat om de investeringsprojecten (niet zijnde vervan-

gings- cq renovatie-investeringen) die een investering vergen van meer dan 0,5 miljoen euro. 

Het  betreft vaak de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed. In dit hoofdstuk is een korte 

toelichting per project opgenomen. 
 

In tabel 11 zijn de kredieten te zien die verstrekt zijn. In deze tabel zijn ook de uitgaven te zien 

t/m 2012, de prognoses en het resterende budget. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabel 11: kredieten overige investeringsprojecten 

 

* Bij het project Inrichting Boterhuispolder wordt het voorbereidingskrediet van € 670.250,- gedekt door subsidies en  

overige inkomsten. 

 

De verstrekte kredieten worden niet per jaar geïndexeerd (zoals wel het geval is bij de actuali-

satie van grondexploitaties). Indien investeringen later plaatsvinden dan gepland ontstaat hier-

door mogelijk een budgettair probleem door de kostenstijging als gevolg van de inflatie on-

danks 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.  
 

Bij de overige investeringsprojecten is een mutatie van € 1.650.000,- nominaal (voordelig) 

voorzien. Dit komt doordat de projecten ‘Brede School Oude Dorp’ en ‘Milieustraat’ nagenoeg 

zijn afgerond. 
 

6.1. Brede School West 
In de stuurgroepvergadering van 12 november 2008 is besloten om het Programma van Eisen 

zodanig bij te stellen dat de Brede School alleen wordt ontwikkeld door De Driemaster, Prins 

Willem Alexanderschool en Stichting Kinderopvang Leiderdorp (SKL). De Leeuwerik wordt 

een zelfstandige school binnen dit gebouwcomplex. Op 27 september 2012 heeft de PCSV ech-

ter aangekondigd dat de Driemaster na het schooljaar 2012-2013 gesloten zal worden. Dit heeft 

geen effect voor realisatie voor het gebouw zelf. Wel zal de vrijkomende ruimte door een ande-

re huurder gehuurd moeten worden, of zullen de huidige gebruikers meer ruimte willen afne-

men.  
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Voortgang project 

 Op 20 april 2009 heeft de Raad een krediet (€ 15,69 mio) beschikbaar gesteld voor de reali-

satie van de Brede School West.  

 In juni 2010 is door het College besloten om de organisatie van het project te veranderen en 

over te stappen van Design & Build naar de traditionele aanpak van architectenselectie. Uit 

drie architecten is een architect gekozen. 

 Het Voorlopig Ontwerp (VO) is in december 2011 in de commissie en gemeenteraad inge-

bracht. De Raad heeft het VO goedgekeurd, waarmee het nieuwe kader (volledig 2-laags) is 

vastgesteld. De gemeenteraad heeft tevens besloten geen aanvullend krediet beschikbaar te 

stellen voor een verbeterde ontsluiting van het Kwikstaarplein middels een brug.  

 Een Definitief Ontwerp (DO) voor de school is uitgewerkt en akkoord bevonden door alle 

gremia. Op basis van het DO is het bestek uitgewerkt en is een Europees aanbestedingstra-

ject gestart. Dit heeft in december 2012 geleid tot een geselecteerde aannemer van realisatie 

van de Brede School West op basis van planning en prijs.  

 De start van de bouw is afhankelijk van de besluitvorming over het bestemmingsplan Nieuw 

Centrum. De Raad van State heeft op 13 februari 2013 over dit bestemmingsplan uitspraak 

gedaan. Voor wat betreft het gedeelte Brede School West heeft de Raad van State besloten 

het bestemmingsplan te vernietigen. In overleg met buurtbewoners die bezwaar hebben ge-

maakt tegen het bestemmingsplan is besloten wegens vernietiging van het bestemmingsplan 

voor de BSW een uitgebreide omgevingsvergunning in te dienen, met een ruimtelijke onder-

bouwing voor afwijking van het vigerend bestemmingsplan. Hiertoe is een onafhankelijk 

aanvullend akoestisch onderzoek uitgevoerd.   

De omgevingsvergunning uitgebreide procedure is aangevraagd, waarna in het tweede kwar-

taal 2013 de bezwaar- en beroepsprocedure volgt. Bij een voorspoedig verloop van deze 

procedure vindt de start van de bouw voor de zomervakantie van 2013 plaats. De oplevering 

is dan naar verwachting in de tweede helft van 2014. 

 De aanpassingen aan het Regionaal Opleidingscentrum Leiden (ROC) aan de Leidse Dreef 

voor de tijdelijke huisvesting zijn aanbesteed en uitgevoerd. De school Leeuwerik is in de 

herfstvakantie 2012 verhuisd naar het ROC. De Prins Willem-Alexander school (PWA) is 

verhuisd naar locatie Doesmeer (nabij de gemeentewerf) in januari 2013. Doesmeer zal tot 

aan de zomervakantie van 2013 dienen als tijdelijke huisvesting voor de PWA, waarna ver-

huisd zal worden naar de locatie van de huidige locatie van basisschool de Driemaster.  

 Na de herfstvakantie 2012, direct na verhuizing van de Leeuwerik, is gestart met sloop en 

bouwrijp maken van het terrein van de toekomstige Brede School West. De Leeuwerik en de 

gymzaal aan het Kwikstaartplein zijn gesloopt. Na de verhuizing van de PWA in de kerstva-

kantie zijn ook de noodlokalen verwijderd. Het terrein is bouwrijp gemaakt en overgedragen 

aan de bouwkundig aannemer. 

 Gelijktijdig met realisatie van de Brede School West, zal de buitenruimte rondom de ge-

bouwen aangelegd worden. Hiertoe is een DO Buitenruimte opgesteld, die een positief 

meerderheidsadvies heeft gekregen van de klankbordgroep, en een unaniem positief advies 

van de projectgroep. Het bestek hiervoor wordt uitgewerkt en een meervoudig onderhandse 

aanbesteding hiervoor zal naar verwachting na de zomervakantie plaatsvinden. 
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Financiële mutaties 

De mutaties binnen dit project hebben vooralsnog geen invloed op het vastgestelde krediet. Het 

aanbestedingsvoordeel wordt vooralsnog binnen het project gehouden om mogelijke onver-

wachte tegenvallers te kunnen opvangen. 

+/+  €     1.330.000 Aanbestedingsvoordeel bouw brede school

+/+  €         35.000 CAR verzekering inbegrepen in aanneemsom

+/+  €        480.000 Vaste inrichting school en sportzaal inbegrepen in aanneemsom

-/-  €       390.000- Raming projectbegeleiding bijgesteld

-/-  €       175.000- Tijdelijke huisvesting extra door langer en 2x verhuizing PWA

-/-  €       300.000- Langere looptijd dus extra interne rekenrente

-/-  €       980.000- Budget dat vrijkomt door bovengenoemde posten nog in het project houden voor 

tegenvallers (bij bouw, rente, btw)

 €                   - Totaal mutaties

neutraal
  
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 / snelle aanvraag omgevingsvergunning na behandeling 

bestemmingsplan door Raad van State

[R] Mogelijke afwijkingen op bouwkosten, terreinkosten, ontwikkelingskosten en uitloop planning

[M] Goede aanbesteding, projectleiding, directievoering en toezicht

[R] Beschikbaar krediet voor tijdelijke huisvesting niet toereikend (Dit risico is beperkter geworden 

dankzij huisvesting op de ROC-locatie. Het risico richt zich nu met name op de gevolgen van 

eventuele vertraging in het verdere bouwproces)

[M] Post onvoorzien van het geprognoticeerde budget voor tijdelijke huisvesting beschikbaar houden 

(tot oplevering Brede School) voor onverwachte kosten voor eventuele reparaties

[M] Realiseren school binnen planning zodat de tijdelijke huisvesting niet langer nodig is dan verwacht

 

6.2. Brede School Oude Dorp  
De Brede School Oude Dorp betreft de realisatie van een brede school in de Kastanjelaan ter 

vervanging van de School Kastanjelaan en verbreed met kinderopvang en naschoolse opvang.  

De school is inmiddels gerealiseerd. 
 

Voortgang project 

 Op 20 april 2009 heeft de Raad de locatie, programma en het krediet (€ 8,27 mio) vastgesteld.  

In januari 2011 heeft de Raad besloten Kastanjelaan 2 en 4 als locatie voor het vergroten en 

verbeteren van de buitenruimte aan te wijzen. Hiervoor is ook besloten om het krediet van 

€ 8.269.820 te verhogen met € 600.000 tot € 8.869.820.  

 De aannemer is in september 2011 gestart met de zichtbare bouwwerkzaamheden (bouwput 

en start heiwerk). De 1
e
 paal is op 5 oktober 2011 geslagen.  

 Op 12 oktober 2012 heeft de definitieve oplevering plaatsgevonden. In de periode hierna 

hebben de laatste afrondende werkzaamheden plaatsgevonden. Op 29 oktober 2012 is het 

gebouw door de gebruikers in gebruik genomen en op 29 januari 2013 is het gebouw for-

meel geopend. 

 Het project is hiermee nagenoeg afgerond. De afschrijving van het krediet start in januari 

2013. De laatste financiële afhandelingen vinden plaats tot na afloop van de onderhoudster-

mijn van de bouwkundig aannemer (bouwkundig en installatietechnisch), alsmede de onder-

houdstermijn van de aannemer van de buitenruimte en de hierbij behorende laatste in te die-
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nen termijnen door partijen. Als onderdeel van de onderhoudstermijn is in januari 2013 een 

lekkage in de warmtebronnen verholpen. Op het moment wordt tevens onderzoek gedaan 

naar de herkomst van heersende stankoverlast in het gebouw, waarna hiervoor definitieve 

maatregelen getroffen zullen worden. Om het gebouw in de tussentijd leefbaar te houden 

voor de gebruikers zijn noodmaatregelen getroffen. 
 

Financiële mutaties 

Ondanks het faillissement is de uitvoering van het project binnen budget gebleven.  

Ook de verhoging van de BTW per 1 oktober 2012 van 19% naar 21% had geen grote weerslag 

op het krediet aangezien de meeste werkzaamheden reeds voor 1 oktober zijn uitgevoerd.  

De definitieve financiële afronding dient nog plaats te vinden, waaronder een berekening van 

de definitieve btw-lasten. Het verwachte restant van het krediet betreft: ca € 1.500.000,- (excl. 

btw). Dit betekent een voordeel voor de kapitaalslasten. 
 

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

[O] De architect wordt aansprakelijk gesteld door de gemeente voor het meerwerk van de 

dakconstructie

 
 

6.3. Milieustraat 
Een nieuwe milieustraat is op de locatie aan de Simon Smitweg 9 ontwikkeld. In het project is 

ook de vergroting van de zoutloods, de aansluiting op het terrein van het nieuwe gemeentehuis 

en een goede afscherming richting begraafplaats en uitvaartcentrum meegenomen.  
 

Voortgang project 

 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. 

 In het 2
e
 kwartaal van 2012 heeft de aanbesteding voor het vernieuwen van de milieustraat 

plaats gevonden. 

 Realisatie vindt plaats middels een design & construct contract. De oplevering van het pro-

ject heeft plaatsgevonden op 10 december 2012. 

 De laatste opleverpunten (hekwerk en loodsen) zijn in het 1
e
 kwartaal afgehandeld en eind 

april 2013 is de laatste laag asfalt erop gereden inclusief het plaatsen van de betonblokken 

ten behoeve van de opslaglocatie. Naar aanleiding van raadsvragen zijn de achterkanten van 

de loodsen en de zoutloods aan de Oude Hoogmadeseweg in maart/april 2013 groen inge-

pakt. 

 Naar verwachting kan het krediet in juni 2013 financieel worden afgesloten, de afschrijving 

start dan in januari 2014. 
 

Financiële mutaties 

Na de laatste werkzaamheden kan het project financieel worden afgehandeld; aanname is dat er 

een restant budget van ongeveer € 150.000,- zal overblijven. Dit voordeel vloeit terug naar de 

reserve reiniging. 

 

 



 

                                                                                                                                   GIG 2013 

 

 

- 42 - 

6.4. Inrichting Boterhuispolder 
De inrichting van de Boterhuispolder betreft het duurzaam groen inrichten, versterken van de 

agrarische functie en geschikt maken voor extensieve recreatie van de polder.  
 

Voortgang project 

 Het inrichtingsproject wordt geheel gesubsidieerd met Europees en provinciaal geld. 

 Het project is een gezamenlijk project met de gemeente Teylingen. Het projectleiderschap 

voor het Teylingse deel ligt ook bij de projectleider van Leiderdorp. Dit levert afstemmings-

voordeel en eenvoudiger integrale aanpak voor de hele polder op. 

 De laatste fase van afstemming met eigenaren en pachters heeft geresulteerd in volledige 

overeenstemming over verkoop en pacht. Het definitief ontwerp van het inrichtingsplan is 

gereed in afstemming met gemeente Teylingen. In maart 2012 is gestart met het opstellen 

van tekeningen en bestek.  

 Medio 2012 is met alle pachters overeenstemming bereikt. 

 In augustus 2012 heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor de inrichting van het gebied. 

Het werk is gestart in september 2012. De start is op 26 september 2012 gevierd met de ont-

hulling van het bouwbord.  

 Het werk is 21 december 2012 opgeleverd. Ook de werkzaamheden voor het Hoogheem-

raadschap Rijnland zijn afgrond in Leiderdorp en Teylingen. De toplaag van enkele paden 

kon nog niet worden aangebracht in verband met de slechte weersomstandigheden (tempera-

tuur en water). Deze zullen zo snel mogelijk worden uitgevoerd (na het broedseizoen).  
 

Financiële mutaties 

Het voorbereidingskrediet van € 670.250,- wordt gedekt door subsidies en overige inkomsten 

De mutaties binnen dit project hebben vooralsnog geen invloed op het krediet. 

Een deel van de te ontvangen subsidies is reeds toegekend (ca € 960.000,-). 
 

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

[R] Zekerstellen van de subsidies. 

[M] Mogelijkheid gebruiken om uitstel tot projectuitvoering aan te vragen (tot eind maart 2012).Uitstel 

is inmiddels verleend. Een deel van de subsidies is reeds toegekend.

[A] Omdat de Raad heeft besloten geen nieuwe bebouwing toe te laten, zal er geen grondverkoop voor 

woningbouw plaatsvinden. Een aantal percelen is voor agrarische doeleinden verkocht. Hiermede 

kan een deel van de projectkosten worden gedekt.

[O] Door de binnen het project af te graven grond voor natte natuur ter beschikking te stellen voor een 

project in de gemeente Teylingen kan een optimalisatie worden bereikt. Voor de grond hoeft 

daarom geen verkoopprijs te worden betaald. Door het Hoogheemraadschap Rijnland (HHR) is 

bepaald hoe de volledige wateropgave kan worden gerealiseerd. Deze wordt in het project 

gerealiseerd.  
 

 

6.5. Tennispark De Munnik 
Het Tennispark De Munnik is een nieuw project binnen de GIG (februari 2012). Het betreft 

renovatie van 12 tennisbanen en vervanging van het clubhuis door de tennisverenigingen. 
 

Voortgang project 

 De renovatie van de tennisbanen en de herbouw van het clubhuis wordt via projectleider-

schap van de gemeente gerealiseerd. Er is uitgebreid vooronderzoek gedaan naar de moge-
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lijkheden, onmogelijkheden, kosten en risico’s op de huidige locatie. Een en ander heeft ge-

resulteerd in een overeenkomst tussen de gemeente en de tennisverenigingen LTC en STM. 

De Raad heeft op 6 februari 2012 ingestemd met het uitvoeringskrediet (1,25 mio). Dit be-

drag is bestemd voor achterstallig onderhoud tennishal en aanleg nieuwe banen. 

 De aanbesteding voor de tennisbanen heeft plaatsgevonden in juli 2012 en die voor het 

clubhuis in september 2012. Beide vielen inclusief bijkomende projectkosten binnen budget. 

 De uitvoering is gestart op 8 september 2012 met de aanleg van nieuwe nutsleidingen. 

 Het project bevindt zich in de laatste fase van uitvoering. Het weer heeft erg slecht meege-

werkt, ondanks dit zijn de banen voor 1 april 2013 speelklaar opgeleverd (op Goede Vrijdag 

29 maart 2013). Vrijdag 12 april heeft de bouwkundige oplevering plaatsgevonden. Het 

clubhuis inclusief barinrichting door De Munnik is eind derde week april voltooid. De tijde-

lijke huisvesting is tot dan aangehouden.  

 Het parkeerterrein zal in voorlopige vorm op de definitieve locatie in mei 2013 worden ge-

realiseerd. Dit wordt uitgevoerd via het project ‘Plantage’(zie paragraaf 3.3.1). 
 

Financiële mutaties 

De mutaties binnen dit project hebben vooralsnog geen invloed op het vastgestelde krediet. 

De jaarlijkse uitgaven worden ten laste van de reserve Nuon gebracht. 
 

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

[A] De Raad heeft aangegeven dat het plan binnen het taakstellend krediet moet worden uitgevoerd.
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BIJLAGEN 

De vertrouwelijke bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer. Aan de gemeentelijke planeco-

noom kan gevraagd worden om een toelichting hierop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


