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Beslispunten 

1. De voortgangsrapportage GIG 2012 (06-11 -2012) vast te stellen als financieel kader voor 
de ruimtelijke projecten. 

2. Akkoord gaan met het verdelen van de projecten met algemene kosten (Uren W4 - algemeen, 
Oude plankosten OWB A4, Oude plankosten OWB W4, Bestemmingsplannen/onderzoeken en 
Bovenwijkse voorzieningen W4) over de W4 Ontwikkelingslocatie conform de volgende 
verdeling; 

3. Akkoord gaan met het splitsen van de grondexploitatie Vierzicht in: 
a) Vierzicht Kavels 2,3,4 
b) Vierzicht Kavels 1 en 5 en reststrook 

Waarbij de boekwaarde per 31-12-2012 verdeeld wordt voor 62% over Kavels 2,3,4 en voor 38% 
over Kavels 1 en 5 en reststrook. 

4. Akkoord gaan met het splitsen van de grondexploitatie Mauritskwartier in: 
a) Mauritskwartier woningbouw fase 1, 2 en 3 
b) Mauritskwartier Kavel M 
c) Mauritskwartier Groene Scheg + Kleine Zandput 
d) Mauritskwartier Sanering Kleine Zandput 

Waarbij de boekwaarde per 31-12-2012 verdeeld wordt voor 75% over het afgeronde 
woningbouwdeel en voor 19% over Sanering Kleine Zandput, voor 5% over Groene Scheg + 
Kleine Zandput en voor 1% over kavel M. 

5. Akkoord gaan met het overhevelen van een bedrag van € 1.150.000,- nominaal (boekwaarde en 
prognoses Boomgaardlaan (fasel)) naar de grondexploitatie Weteringpark. 

6. Akkoord gaan met het reserveren voor betalingstermijnen voor de komende 30 jaar voor de 
nazorg bodemsanering vanuit de grondexploitatie Sanering Kleine Zandput en dit budget te 
storten in de onderhoudsvoorziening waterwegen (inclusief groenvoorzieningen), zodat de 
grondexploitatie Sanering Kleine Zandput kan worden afgesloten. 

7. Akkoord gaan met het splitsen van de grondexploitatie Bospoort in: 

8. Akkoord gaan met het uitvoeren van de restant werkzaamheden uit Reconstructie Persant 
Snoepweg vanuit de grondexploitaties Bospoort Noord en Zuid en het hierdoor ontstane saldo in 
de reserve Nuon (€ 216.867) te storten in de bestemmingsreserve W4. 

a) Vierzicht 16% 
b) Mauritskwartier 34% 
c) Plantage 20% 
d) Bospoort 30% 

a) Bospoort Noord 
b) Bospoort Zuid 
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9. Akkoord gaan met het afsluiten per 31-12-2012 van de grondexploitaties en indien het resultaat 
voordelig is dit resultaat ten gunste van de bestemmingsreserve W4 brengen en indien het 
resultaat nadelig is dan ten laste van de bestemmingsreserve W4 brengen: 

a) Uren W4 - algemeen 
b) Oude plankosten OWB A4 
c) Oude plankosten OWB W4 
d) Bestemmingsplannen / onderzoeken 
e) Bovenwijkse voorzieningen W4 
f) Vierzicht - kavels 2,3,4 
g) Mauritskwartier - woningbouw fase 1, 2 en 3 
h) Mauritskwartier - Sanering Kleine Zandput 

10. Akkoord gaan met het treffen van een voorziening uit de bestemmingsreserve W4 voor de 
grondexploitaties: 

a) Vierzicht - Kavels 1 en 5 en reststrook 
b) Mauritskwartier - Groene Scheg + Kleine Zandput 

11. Akkoord gaan om in de periode 2012-2014 jaarlijks € 50.000,- betreffende kosten voor civiel 
technische begeleiding Rijk te onttrekken uit de bestemmingsreserve W4 ten gunste van de 
bestemmingsreserve egalisatie exploitatielasten en deze systematiek ook te hanteren voor de 
overige middelen t.b.v. civieltechnische begeleiding Rijk. 

12. Akkoord gaan om de gelden (prognose € 158.000,- in GIG2012) bestemd voor aanleg van het 
fietspad in de groenzone tussen Oranjewijk en Rijksweg A4 bij het afsluiten van de 
grondexploitatie Fietspaden en -bruggen W4 te storten in de bestemmingsreserve egalisatie 
exploitatielasten om gebruikt te worden voor het onderhoud groen/verlichting en fietspad. 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Periodiek wordt voor alle lopende projecten, individueel en voor het totaal aan projecten, 
de financiële tussenstand opgemaakt. De gemeenteraad wordt twee maal per jaar 
geïnformeerd, eenmaal op basis van de actualisatie van de grondexploitaties verzameld 
in de GIG en eenmaal op basis van een financiële voortgangsrapportage GIG. 

De voorliggende rapportage (bijlage 1) geeft inzicht in de (financiële) voortgang van de 
projecten ten opzichte van de GIG 2012 (een indicatie ter informatie). 

1.b Voorgeschiedenis 

• In de raad van 19 december 2011 is de Voortgangsrapportage GIG 2011 vastgesteld. 
• De aanpassing van alle grondexploitaties heeft in het voorjaar van 2012 plaatsgevonden. 

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

1.c Samenhang beleidsvelden 

Grondbeleid en Ruimtelijke ordening 

2 Beoogd effect 

Met de voortgangsrapportage GIG 2012 wordt geïnformeerd over de geprognosticeerde 
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financiële stand van zaken. Zoals reeds besloten bij de GIG 2012 wordt bij deze 
voortgangsrapportage de raad tevens gevraagd akkoord te gaan met het splitsen, verdelen en 
afsluiten van grondexploitaties om een compactere GIG bij de GIG 2013 te kunnen presenteren. 

3 Argumenten 

Beslispunt 1: De Voortgangsrapportage GIG 2012 geeft inzicht in de huidige stand van zaken 
De huidige inzichten zijn gebaseerd op voortgangsrapportages door de individuele projectleiders 
(september/oktober). De aangeleverde stukken zijn financieel op hoofdlijnen getoetst door de 
planeconoom waar mogelijk en wenselijk. 

Beslispunten 2 t/m 11: Hierdoor kan bij de GIG 2013 een overzichtelijker en compactere GIG 
worden gepresenteerd 
Het is momenteel technisch niet mogelijk om deelprojecten af te sluiten. Bijvoorbeeld bij 
Mauritskwartier verhindert de nog niet ontwikkelde kavel M dat de woningbouwontwikkeling van 
fase 1 t/m 3 kan worden afgesloten en ten gunste van de bestemmingsreserve W4 kan worden 
gebracht. Mauritskwartier wordt namelijk als 1 project gezien. 
Om een compacte GIG bij de GIG 2013 te kunnen presenteren is het nodig om in 2012 de 
betreffende projecten te splitsen in een gerealiseerd deel en een nog actief deel. Vervolgens 
kunnen de gerealiseerde delen afgesloten worden. Hierbij moet rekening gehouden worden met 
verrekening van kosten die voor de betreffende projecten zijn gemaakt in de "algemene projecten". 
Het compacter maken van de GIG heeft overigens geen effect op het resultaat van de GIG. 
Zie bijlage 2 voor de oude en de voorgestelde nieuwe plankaart van de grondexploitaties Vierzicht, 
Mauritskwartier en Bospoort. 
Zie bijlage 3 voor een schematisch overzicht van het afsluiten van de projecten en het treffen van 
voorzieningen. 

Beslispunten 2 en 9a t/m e: Bij het afsluiten van Ontwikkelingslocaties W4 dient rekening gehouden 
te worden met de algemene projecten en de GIG2013 wordt compacter door het verdelen en 
daarna afsluiten van de algemene projecten 
Bij het splitsen en afsluiten van projecten moet rekening gehouden worden met de algemene 
projecten binnen de GIG. Algemene projecten bevatten werkzaamheden die voor meerdere 
projecten uitgevoerd worden. Er worden een vijftal projecten gekenmerkt als algemeen project, dit 
betreffen allen projecten die vallen binnen het complex W4: 

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) 

Als een ontwikkelingslocatie zou worden afgesloten waarvoor op de algemene projecten kosten zijn 
geboekt, dan moest ook een deel van de gerealiseerde kosten uit de algemene projecten naar de 
reserve worden gebracht. Hiervoor is een verdeelsleutel vastgesteld. Deze is gebaseerd op 
kostenverdeling van de projectleiding. Om een compactere GIG te kunnen presenteren is het nodig 
om zowel de boekwaarde als de prognoses van de algemene projecten te verdelen en daarna deze 
algemene projecten af te sluiten. Bij de ontwikkelingslocaties waar de algemene projecten op 
betrekking hebben is dan ook inzichtelijker welke kosten er op het project drukken en wordt dat niet 
pas inzichtelijk bij het afsluiten van het project. 

Beslispunten 2a, 3, 9fen10a: Deze acties zijn nodig omtrent de grondexploitatie Vierzicht voor het 
realiseren van een compacte GIG 
Bij Vierzicht dienen de volgende stappen te worden genomen: 

1. Het verdelen van 16% (= € 1,79 mio) van de algemene kosten over dit project (zowel 
boekwaarde als prognoses). 

2. Vierzicht splitsten in: 
• Vierzicht Kavels 2,3,4 
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Dit deel heeft betrekking op de gerealiseerde kavels 2 t/m 4. Dit afgeronde project 
kan met een voordelig resultaat worden afgesloten en ten gunste van de 
bestemmingsreserve W4 worden gebracht. 

• Vierzicht Kavels 1 en 5 en reststrook 
In deze deelexploitatie worden de afrondingskosten voor Vierzicht opgenomen 
(zoals geluidsvoorzieningen, (tijdelijke)inrichting kavels, inrichting strook langs 
Vierzicht en A4). Het resultaat is nadelig waarvoor een voorziening dient te 
worden getroffen ten laste van de bestemmingsreserve W4. 

3. Algemene kosten Vierzicht (boekwaarde) verdelen over het afgeronde deel (62%) en nog af 
te ronden deel (38%). (De prognoses worden volledig op het nog af te ronden deel 
geboekt.) 

Beslispunten 2b, 4 t/m 6, 9g, 9h en10b: Deze acties zijn nodig omtrent de grondexploitatie 
Mauritskwartier voor het realiseren van een compacte GIG 
Bij Mauritskwartier dienen de volgende stappen te worden genomen: 

1. Het verdelen van 34% (= € 3,8 mio) van de algemene kosten over dit project (zowel 
boekwaarde als prognoses). 

2. Het splitsen van Mauritskwartier als volgt; 
• Mauritskwartier Woningbouw fase 1, 2 en 3 

Dit deel heeft betrekking op de gerealiseerde woningen. Dit afgeronde project kan 
met een voordelig resultaat worden afgesloten en ten gunste van de 
bestemmingsreserve W4 worden gebracht. 

• Mauritskwartier Kavel M 
Dit betreft het laatst uit te geven kavel bouwgrond. Het resultaat is voordelig 
waardoor er geen voorziening hoeft te worden getroffen. 

• Mauritskwartier Groene Scheg + Kleine Zandput 
Dit betreft de inrichting van de Groene Schans. Het resultaat is nadelig waarvoor 
een voorziening wordt getroffen (uit de bestemmingsreserve W4). 

• Mauritskwartier Sanering Kleine Zandput 
Dit project is afgerond en kan met een nadelig resultaat worden afgesloten en ten 
laste van de bestemmingsreserve W4 worden gebracht. In het project zit een 
budget voor betalingstermijnen voor de komende 30 jaar (afkoop nazorg 
bodemsanering). Dit budget wordt gestort in de onderhoudsvoorziening 
waterwegen (inclusief groenvoorzieningen), waaruit de afdeling Gemeentewerken 
de facturen voor de komende 30 jaar kan betalen. 

• Het budget met betrekking op de Boomgaardlaan (fasel) wordt overgeheveld 
naar het project 'Weteringpark'. 

3. Algemene kosten Mauritskwartier (boekwaarde) verdelen over afgerond woningbouwdeel 
(75%), Sanering Kleine Zandput (19%), Groene Scheg + Kleine Zandput (5%) en Kavel M 
(1%). 

Beslispunt 2c: Deze actie is nodig omtrent de grondexploitatie Plantage voor het realiseren van een 
compacte GIG 
Bij Plantage dient de volgende stap te worden genomen: 

1. Het verdelen van 20% (= € 2,24 mio) van de algemene kosten over dit project (zowel 
boekwaarde als prognoses). 

Beslispunten 2d, 7 en 8: Deze acties zijn nodig omtrent de grondexploitatie Bospoort voor het 
realiseren van een compacte GIG 
Bij Bospoort dienen de volgende stappen te worden genomen: 
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1. Het verdelen van 30% (= € 3,36 mio) van de algemene kosten over dit project (zowel 
boekwaarde als prognoses). 

2. Het splitsen van Bospoort als volgt; 
• Bospoort Noord 

Dit deel heeft betrekking op IKEA. Het resultaat is voordelig waardoor er geen 
voorziening hoeft te worden getroffen. 

• Bospoort Zuid 
Dit deel betreft de Paviljoens (inclusief laanontsluiting). Het resultaat is voordelig 
waardoor er geen voorziening hoeft te worden getroffen 

• De resterende werkzaamheden omtrent groen en de laanontsluiting in het project 
'Persant Snoepweg' zullen worden ondergebracht in het project Bospoort (groen 
in deel IKEA, rest in deel paviljoens). Hierdoor ontstaat er een saldo in de Reserve 
Nuon, aangezien de totale investering van de Reconstructie Persant Snoepweg 
hieruit gedekt zou worden. Voorstel is om dit restant in de bestemmingsreserve 
W4 te storten. 

3. Boekwaarde Bospoort verdelen over Bospoort Noord 90% en Bospoort Zuid 10% 

Beslispunt 11: De kosten voor civiel technische begeleiding rijk kunnen dan ingezet worden ten bate 
van programma 5 
Zowel in programma 5 als bij het project 'Uren W4 algemeen' zijn kosten opgenomen voor civiel 
technische begeleiding Rijk. Het voorstel is om deze prognoses te onttrekken uit de 
bestemmingsreserve W4 ten gunste van de bestemmingsreserve egalisatie exploitatielasten. 

Beslispunt 12: De extra kosten voor onderhoud kunnen hieruit 9 jaar (van 2015 t/m 2023) gedekt 
worden 
Het vrij liggend fietspad in de groenzone tussen Oranjewijk en Rijksweg wordt op basis van de 
invulling van het gebied door Rijkswaterstaat (RWS) in relatie tot een convenant met Buurtactief 
door RWS aangelegd. Door de invulling wordt een toename voor de beheerkosten verwacht (ca 
€ 17.000,- per jaar) voor het onderhoud van groen, verlichting en fietspad. Voorstel is om deze 
kosten te dekken uit de geraamde kosten voor aanleg van het fietspad in de grondexploitatie 
Fietspaden en -bruggen W4 die door de aanleg door RWS niet meer nodig zijn. Bij het afsluiten van 
het project dient hiervoor dit budget gestort te worden in de bestemmingsreserve egalisatie 
exploitatielasten. 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 De geprognosticeerde mutaties zijn bepaald op basis van de huidige inzichten. Het is 
aannemelijk dat een aantal uitgangspunten, zoals nu zijn aangenomen, gedurende de 
exploitatieperiode wijzigen. 
In de voortgangsrapportage GIG 2012 zijn de mutaties > € 25.000,- weergegeven. Kleinere 
mutaties hebben vooralsnog geen effect op het totale resultaat van de GIG. 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 

6 Communicatie en participatie 

Bij de Collegebehandeling is de bijlage vertrouwelijk behandeld. Bij de raadsbehandeling 
wordt deze bijlage openbaar. 
De projecten binnen de GIG hebben een eigen communicatie- en participatietraject. 
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7 Kosten, baten en dekking 

In het voorjaar van 2013 zal weer een actualisatie van de Gemeentelijke Integrale 
Grondexploitatie (GIG) plaatsvinden waarin alle mutaties definitief zullen worden verwerkt. 
Dan wordt de raad ook gevraagd om de gewijzigde resultaten van de grondexploitaties en 
investeringskredieten vastte stellen. 

8 Evaluatie 

Dit voorstel betreft de evaluatie van de GIG 2012. 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris, de burgemeester, 

Bijlagen: 
1. Voortgangsrapportage GIG 2012, d.d. 06-11-2012 
2. Plankaart Oud en Nieuw (Vierzicht, Mauritskwartier en Bospoort) 
3. Schematisch overzicht van het afsluiten van de projecten en het treffen van voorzieningen. 

A.H. Schouten iessen-Janse 


