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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 16-09-2013 

Onderwerp:  Grondexploitatie Amaliaplein   Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. Akkoord te gaan met de grondexploitatie 'Amaliaplein' als financieel kader van het 
project; 
a. 
- en het resultaat bij afronding van het project ten gunste te laten komen van de 
algemene reserve bouw- en grondexploitaties en 

- het resultaat, zoals genoemd in bijlage 1 (voordelig, saldo netto contante waarde  
1-1-2013), vast te stellen conform bijgaande exploitatiebegroting en fasering 
(bijlage 1 vertrouwelijk) en 

- op te nemen in de GIG onder het onderdeel ‘Overige projecten’ . 
b.  
- Akkoord te gaan met de reeds gemaakte kosten ten behoeve van de Gebiedsvisie 

Willem-Alexanderlaan, het investeringskrediet Willem-Alexanderlaan (van 
€ 164.106,20), ten laste te brengen van de grondexploitatie 'Amaliaplein' (conform 
bijlage 1 vetrouwelijk). 

c.  
- Akkoord te gaan met het overhevelen van de resterende inhoudelijke en financiële 

verplichtingen (van € 228.864) van het W4-investeringsproject ‘Zwembadlocatie’ 
naar de grondexploitatie ‘Amaliaplein’ (conform bijlage 1) en 

- akkoord te gaan met het afsluiten van het W4-investeringsproject 
‘Zwembadlocatie’ en het resultaat van dit project (-/- € 586.307 (nadelig) per 31-
12-2013) ten laste te brengen van de bestemmingsreserve W4 (conform bijlage 2 
vertrouwelijk). 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Voor het project Amaliaplein heeft een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. 

Vier van de vijf geselecteerde partijen hebben een inschrijving ingediend. De 

inschrijvingen zijn beoordeeld. Daaruit is een rangorde uitgekomen. Onderdeel van 

de inschrijving betreft een grondbod. Op basis van het grondbod is het netto 

contante saldo berekend om de grondexploitatie van het project Amaliaplein op te 

kunnen starten en het project ten uitvoering te kunnen brengen. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 Op 14 mei 2012 is de gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan vastgesteld met 

ontwikkellocaties, waaronder het Amaliaplein (locatie Willem-Alexanderlaan met de 

Ericalaan).  
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Op 2 juli 2012 is het Gemeentelijk Detailhandelsbeleid Leiderdorp 2012-2016 

vastgesteld. In het besluit wordt het Amaliaplein expliciet genoemd als 

ontwikkellocatie voor de vestiging van een supermarkt.  

In de rapportage GIG 2013 is  reeds gemeld dat in het 3e kwartaal 2013 aan de 

raad de grondexploitatie van het Amaliaplein zou worden voorgelegd als het project 

wat concreter was. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Ruimtelijke ordening, grondbeleid. 

 

2 Beoogd effect 

De grondexploitatie openen voor het  project  ‘Amaliaplein’ en deze op te nemen in de 

Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) bij het onderdeel ‘Overige projecten’. 

 

3 Argumenten 

Grondexploitatie ‘Amaliaplein’ 

1a.1 Uit de aanbestedingsprocedure voor het Amaliaplein is een rangorde en grondbod 

bekend geworden, waardoor het project in uitvoering kan worden gebracht 

Vier van de vijf geselecteerde partijen heeft een inschrijving met grondbod gedaan. Nu is 

het een concreet project en om het project verder in uitvoering te brengen is een 

grondexploitatie noodzakelijk.  

 

Investeringskrediet Willem-Alexanderlaan 

1b.1 Het Amaliaplein is een onderdeel van de gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan 

De reeds gemaakte kosten hebben (voor een deel) betrekking op het Amaliaplein; in de 

visie zijn namelijk twee scenario’s voor het Amaliaplein opgesteld. 

 

1b.2 De ontwikkeling van het Amaliaplein leidt tot een voordelig resultaat en biedt ruimte 

om het krediet van de visie te dekken 

Na de overheveling van de kosten van de visie kan het investeringskrediet wat voor de 

visie beschikbaar was gesteld worden afgesloten.  
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Investeringsproject ‘Zwembadlocatie’ 

1c.1 Afstemming van de resterende werkzaamheden van het W4-project Zwembadlocatie 

met de werkzaamheden Amaliaplein is gewenst 

De resterende werkzaamheden zijn verweven met het plangebied Amaliaplein of liggen er 

tegenaan en kunnen makkelijk meegenomen worden in de projectplanning van het 

Amaliaplein. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Grondexploitatie ‘Amaliaplein’ 

1a.1 Er is nog geen afgesloten Koop- en Realisatieovereenkomst voor het Amaliaplein 

aangegaan met de voorgenomen ontwikkelende partij.  

Na het aangaan van een Koop- en Realisatieovereenkomst (KRO) wordt de gunning 

definitief. Ondertekening van de KRO is een bevoegdheid van het 

college. Over de afgesloten KRO wordt de gemeenteraad geïnformeerd. 

Het KRO is de basis voor het uitwerken van de ontwerpen en het opstarten van een 

omgevingsvergunningprocedure. 

In de grondexploitatie zijn de gemaakte kosten meegenomen en nog te maken kosten 

geraamd, zodat het verwachte resultaat kon worden berekend. Eventuele nadere 

afspraken in het kader van een fiscale optimalisatie van de KRO kunnen hier nog invloed 

op hebben. 

Op basis van de (concept) rapportages wordt de gemeenteraad gevraagd een verklaring 

van geen bedenkingen te verlenen voor het project in het kader van de procedure voor 

de omgevingsvergunning en worden de welstandscriteria vastgesteld (beeldkwaliteitsplan). 

 

Investeringskrediet Willem-Alexanderlaan 

1b.1 Het Amaliaplein is niet het enige onderdeel van de gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan 

De visie bevat ook andere locaties dus de totale kosten hebben niet slechts betrekking op 

het onderdeel Amaliaplein. Het Amaliaplein is wel het verst in ontwikkeling zodat op deze 

manier de kosten het snelst gedekt worden. 

 

1b.2 Voor mogelijke investeringen in de toekomst voor overige locaties die in de 

gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan genoemd worden is geen specifieke dekking geregeld 

Bij de overige locaties die in de Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan worden genoemd zijn 

de ontwikkelingen nog niet concreet. Het is nog onduidelijk of de locaties potentiele 
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verdienlocaties worden en op welke termijn. Wel worden reeds kosten gemaakt voor 

onderzoek bij vragen vanuit marktpartijen omtrent grondverkoop en voor (onderzoek naar 

de) beperking van de beheer- en onderhoudskosten (bijvoorbeeld sloop) waarvoor een 

andere dekking moet worden gezocht.  

 

Investeringsproject ‘Zwembadlocatie’ 

1c.1 De dekking van het project Zwembadlocatie is een andere dan de dekking van het 

project Amaliaplein. 

Het W4-project Zwembadlocatie wordt gedekt door de bestemmingsreserve W4. Een 

mogelijk financiële optimalisatie door werk met werk te maken komt niet ten gunste aan 

deze bestemmingsreserve. Maar dit komt dan ten gunste aan de algemene reserve bouw- 

en grondexploitaties, de dekking van het Amaliaplein. Andersom geldt dit ook voor 

eventuele tegenvallers, die komen dan ten laste van de algemene reserve bouw- en 

grondexploitaties in plaats van de bestemmingsreserve W4. 

 

5 Duurzaamheid 

Voor het voorliggend besluit heeft het thema duurzaamheid geen relevantie. Uiteraard is bij 

de aanbesteding van het Amaliaplein ruim aandacht geweest voor het thema 

duurzaamheid (onderdeel van de beoordeling). 

 
6 Communicatie en participatie 

Het voorliggend besluit heeft geen samenhang met communicatie en participatie.  

De projecten zelf kennen hun eigen communicatie en participatietraject. Bij het Amaliaplein 

vormt communicatie en participatie in de vervolgfase, de fase waarbij het ingediende 

schetsontwerp verder wordt uitgewerkt, een belangrijke rol. Het plan van aanpak van de 

ontwikkelaar zal daar nauwgezet op beoordeeld worden. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

In de bijlagen zijn de begrotingen opgenomen van de op te starten grondexploitatie 

‘Amaliaplein’ en het af te sluiten W4-Investeringsproject ‘Zwembadlocatie’. Het Amaliaplein 

betreft een opbrengst vanwege de grondverkoop.  

Het voorstel is om het voordelig resultaat van Amaliaplein bij afronding van het project ten 

gunste te laten komen van de algemene reserve bouw- en grondexploitaties. 
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8 Evaluatie 

De grondexploitatie ‘Amaliaplein’ wordt jaarlijks geactualiseerd bij de GIG en de voortgang 

wordt bij de Voortgangsrapportage GIG vermeld. Evaluatie van een GIG-project maakt 

onderdeel uit van de reguliere procedure bij afsluiting van het project. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
Bijlagen:  

1. Grondexploitatie Amaliaplein (vertrouwelijk) 
2. Begroting W4-investeringsproject Zwembadlocatie (vertrouwelijk) 

 
 


