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1. Inleiding 

Regelmatig wordt de financiële tussenstand van de ruimtelijke projecten bekeken waardoor beheersing en 

tijdige (bij)sturing van deze projecten mogelijk is. De gemeenteraad wordt minimaal twee maal per jaar ge-

informeerd; eenmaal op basis van de actualisatie van de grondexploitaties verzameld in de rapportage 

Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) en minimaal eenmaal op basis van een financiële voort-

gangsrapportage GIG. 

 

Op 9 mei 2016 heeft de Raad de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG 2016 d.d. 29 maart 2016) 

en daarmee de herziening per 01/01/2016 van de grondexploitaties vastgesteld. De GIG 2016 is te vinden 

in het raadsinformatiesysteem.  

 

Leeswijzer 

De voorliggende Voortgangsrapportage GIG 2016 licht de voortgang toe ten opzichte van de GIG 2016 

d.d. 29 maart 2016. In hoofdstuk 2 staat het totaaloverzicht van de financiële mutaties t.o.v. de GIG 2016. 

In de daarna volgende hoofdstukken worden de mutaties en de voortgang per project per cluster behan-

deld. Het gaat om vier clusters van projecten: het W4-project, het Centrumplan, Overige ruimtelijke pro-

jecten en de Overige investeringsprojecten. 

Per project is de afgelopen periode het budgetoverzicht onder verantwoordelijkheid en op basis van gege-

vens van de projectleiders bekeken. De huidige inzichten gaan uit van de cijfers per 15/09/2016 en infor-

matie t/m begin oktober 2016. De mutaties betreffen een indicatie en worden nominaal weergegeven per 

project. Om de leesbaarheid van het rapport te bevorderen zijn per project alleen de belangrijkste financi-

ele mutaties (meestal groter dan € 25.000,-) specifiek benoemd. Dit keer zijn ook de mutaties naar aanlei-

ding van de gewijzigde renteberekening apart weergegeven. 

Bij de projecten zijn de belangrijkste risico’s met beheersmaatregelen en aandachtspunten aangegeven. 

Als het risico ten opzichte van de GIG 2016 is veranderd is dit met een * (sterretje) aangegeven. Risico’s 

die niet meer van toepassing zijn of zich hebben voorgedaan zijn verwijderd. 

 

Gewijzigde begrotingregels Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
1
 

Als gevolg van de wijzigingen in de begrotingsregels door de commissie BBV  dienen enkele aanpassingen 

met terugwerkende kracht per 01/01/2016 te worden gehanteerd. Dit heeft gevolg voor de gehanteerde 

parameters in de GIG2016: 

 De rente zoals door de commissie BBV voorgeschreven is de daadwerkelijke rente van de bestaande 

leningenportefeuille naar verhouding van het aandeel vreemd vermogen ten opzichte van het totaal 

vermogen van de gemeente. Deze rente dient jaarlijks te worden berekend en aangepast indien de ren-

te met meer dan 0,5% wordt gewijzigd. Het rentepercentage is voor de grondexploitaties in 2016 aan-

gepast van 3,5% naar 1,56%. Ook wordt de rente in de grondexploitaties slechts nog 1 keer per jaar 

over de boekwaarde op 1 januari berekend en niet meer over de uitgaven en inkomsten lopende het 

jaar. Daarnaast wordt er geen rente meer berekend over het saldo in de bestemmingsreserve W4. 

                                                 
1
 In notities geeft de commissie BBV aan op welke wijze betreffende onderwerpen in de begroting en de jaarrekening ve r-

werkt en verantwoord kan of moet worden. De gewijzigde (begrotings)regels voor grondexploitaties vloeien voort uit: Not i-

tie rente 2017 (juli 2016) en Notitie grondexploitaties 2016 (ingangsdatum 1 -1-2016) 

(http://www.commissiebbv.nl/begroten/notities-commissie/) 

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/09-mei/20:30/Gemeentelijke-Integrale-Grondexploitatie-GIG-2016-en-de-bijbehorende-specifieke-kredietaanvragen
http://www.commissiebbv.nl/begroten/notities-commissie/
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 De disconteringsvoet zoals door de commissie BBV voorgeschreven is voor de positieve grondexploita-

ties gelijk aan de rente (1,56%). Voor de negatieve grondexploitaties is de disconteringsvoet gelijk ge-

steld aan het maximaal meerjarig streefpercentage voor inflatie van de Europese Centrale Bank. Dit is 

voor 2016 vastgesteld op 2%. 

 

Vennootschapsbelasting 

Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsactiviteiten, voor zover daarmee een onderneming wordt gedreven, be-

lastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Voor het begrip ‘onderneming’ wordt daarbij gro-

tendeels aangesloten bij de wet- en regelgeving omtrent stichtingen en verenigingen. Het wetsvoorstel 

‘Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen’ is op 26 mei 2015 goedgekeurd 

door de Eerste Kamer 

In 2016 is bekeken of de gemeente door de ondernemerspoort komt en al dan niet als onderneming wordt 

geclassificeerd en daarmee belastingplichtig wordt. In maart 2016 is gestart met een Quickscan van de 

grondexploitaties. De Quickscan is in de zomer van 2016 afgerond. De insteek is dat er op grond van de 

beoordeling van de GIG 2015 en GIG 2016 uitgegaan mag worden van het niet Vpb-plichtig worden van 

het grondbedrijf. Dit gelet op een sterk negatief saldo van de operationele grondexploitaties. Deze insteek 

wordt op 17 oktober 2016 besproken met de belastingdienst. 

 

GIG 2017 

In het voorjaar van 2017 vindt de actualisatie van de GIG plaats. Dan worden alle mutaties definitief ver-

werkt en netto contant berekend. Hierbij worden de rente- en indexatie-effecten van de voorliggende mu-

taties inzichtelijk en kunnen de nieuwe budgetten en voorzieningen worden vastgesteld en verwerkt in de 

jaarrekening 2016. Vooruitlopend hierop worden de mutaties die veroorzaakt worden door de gewijzigde 

renteberekening, reeds bij de behandeling van deze Voortgangsrapportage ter vaststelling voorgelegd aan 

de raad voor het jaar 2016. 
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2. Samenvatting mutaties 

Voor alle projecten is de voortgang bekeken en is gekeken naar eventuele wijzigingen ten opzichte van de 

GIG 2016. In tabel 1 zijn de belangrijkste mutaties per cluster van projecten weergegeven.  

(bedragen in euro's)

Vierzicht (kavel 1+5 en reststrook) +/+  €       49.800  V -/-  €      -75.000  N

Mauritskwartier (Kavel M) -/-  €       -7.800  N

Plantage +/+  €     149.100  V +/+  €      100.000  V

Bospoort Noord -/-  €   -335.200  N

Bospoort Zuid +/+  €     134.200  V

Fietsbruggen en -paden W4 +/+  €     162.200  V

Weteringpark (incl. ontsluitingsweg) +/+  €       59.900  V -/-  €      -26.000  N

+/+  €        26.000  V

+/+  PM  V

Verbreding viaduct Ericalaan en geluidswallen +/+  €       20.400  V +/+  PM  V

Algemene kosten Ontwikkelingslocaties W4 +/+  PM  V

+/+ 170.500€       V +/+ 25.000€          V +/+ 195.500€        Voordelig

Afdracht W4 -/-  € -7.932.134  N

Overige projecten in reserve W4 -/-  €   -221.300  N

-/- -50.800€       N -/- -7.907.134€   N -/- -7.957.934€   Nadelig

Centrumplein -/- -40.700€       N +/+ 415.000€       V

-/- -40.700€       N +/+ 415.000€        V +/+ 374.300€        Voordelig

Amaliaplein -/-  €     -61.500  N -/-  €      -35.000  N

-/- 61.500-€        N -/- 35.000-€         N -/- 96.500-€         Nadelig

-/- 102.200-€      N +/+ 380.000€       N +/+ 277.800€       Voordelig

Brede School West +/+  €   2.994.704  V

Herstructurering Lage Zijde                   -   

Polder Achthoven (Ruigekade)                   -   

+/+ 2.994.704€     V +/+ 2.994.704€     Voordelig

-/-  €     -62.100  N

Rentenadeel door vertraging levering grond

Gewijzigd uitvoeringskrediet met aangepaste dekking

Gewijzigd uitvoeringskrediet met aangepaste dekking

Totaal lopende W4 projecten

Centrumplan

Totaal O verige ruimtelijke projecten

Totaal Centrumplan en 

O verige ruimtelijke projecten

Project is afgerond, dit  voordeel leidt tot lagere kapitaallasten

O verige investeringsprojecten

Project is geen grondexploitatie meer

W4

O verige ruimtelijke projecten

Inschatting extra investering voor geluidsmaatregelen

Project nadert zijn afronding

Versnelde afschrijving tlv reserve W4

Totaal W4 (incl. bestemmingsreserve)

Investering voor verplaatsing kanovereniging (van project 

Grondberging Munnikkenpolder)

Investering voor verplaatsing kanovereniging (naar project 

Weteringpark)

Project is nagenoeg afgerond

Project is nagenoeg afgerond

Project 'Bovenwijkse voorzieningen' is nagenoeg afgerond

Grondberging Munnikkenpolder

Totaal

Totaal Centrumplan

Project Renteberekening O verige mutatie

V = voordelig / N = nadelig

Reden overige mutatie

Tabel 1: Mutaties t .o.v. GIG 2016 

 

Mutaties bij W4 zullen bij het afsluiten van de projecten ten bate of ten laste worden gebracht van de be-

stemmingsreserve W4, mutaties bij het Centrumplan en de Overige ruimtelijke projecten worden bij het af-

sluiten van de projecten ten bate of ten laste gebracht van de algemene reserve bouw- en grondexploita-

ties.  

Dit betekent bij bovenstaande mutaties een verslechtering van de stand van de bestemmingsreserve W4 

van € 7.957.934,- nominaal (nadelig). De mutaties voor de projecten ‘Vierzicht’, ‘Plantage’ en ‘Bospoort 

Zuid’ zullen leiden tot aanpassing van de benodigde voorziening.  

De mutaties bij de projecten ‘Centrumplein’ en ‘Amaliaplein’ betekenen een verbetering van de stand van 

de reserve bouw- en grondexploitaties van € 277.800,- nominaal (voordelig). Hier staat tegenover dat de 

resterende werkzaamheden met betrekking tot het Centrumplein nog gedekt moeten worden. 

 

Naast de integrale grondexploitaties zijn de Overige investeringsprojecten in de GIG 2016 opgenomen. De 

Overige investeringsprojecten betreffen kredieten. In het geval van bijstelling van het krediet zullen, in het 
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algemeen, na afronding van het project de kapitaallasten toe- of afnemen. Voor projecten waarvoor een 

krediet wordt aangevraagd waarvan de kapitaallasten in de toekomst ten laste van de exploitatie komen 

geldt bij een voordeel op het totale project dat de kapitaallasten in de toekomst lager worden dan geraamd 

was. Er is aan de voorkant rekening gehouden met bepaalde uitgaven binnen het krediet waar dus ook na-

venante kapitaallasten tegenover staan. Als er minder wordt uitgegeven dan geraamd, worden de kapitaal-

lasten dus ook automatisch lager dan geraamd. 

Bij het project ‘Brede School West’ betekent het voordeel dan ook een afname van de kapitaallasten.  

 

De mutaties worden in de volgende hoofdstukken per cluster toegelicht.  
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3. W4 

Binnen de W4 projecten is momenteel per saldo een mutatie van € 7.957.934,- nominaal (nadelig) voorzien. 

Deze mutatie wordt veroorzaakt door een gewijzigde renteberekening ten aanzien van de grondexploitaties 

en de reserve W4, de versnelde afschrijving van de afdracht W4, een verwachte extra investering voor ge-

luidsmaatregelen in het project ‘Vierzicht’ en de naderende afronding van het project ‘Plantage’.  

Hieronder volgt een toelichting per W4-project. 

Vierzicht (kavels 1 en 5 en reststrook) 

 De bouw van een deel van kavel 1 is gestart. De oplevering is voor eind 2016 gepland. 

 Onderzocht is hoe (een deel van de) tijdelijke geluidwerende voorziening langs kavel 1 zo optimaal mo-

gelijk (ook financieel) kan worden weggehaald. In verband met gewijzigde regelgeving blijkt het toch 

noodzakelijk om ter hoogte van het project Stille Watering een kort geluidsscherm te maken van 25 me-

ter lang en 3 meter hoog. De exacte kosten voor de gemeente zijn nog niet bekend. 

 Voor het resterende deel van kavel 1 en voor kavel 5 is nog geen concrete ontwikkeling voorzien. Bij 

de toekomstige ontwikkeling van deze kavels ontstaat een meevaller voor de GIG aangezien de op-

brengsten niet zijn geraamd. Uit de verkoopopbrengsten moet dan wel de sloop van de in 2014 ge-

plaatste tijdelijke geluidsschermen bekostigd worden. 

 De reststrook betreft een soort veiligheidsstrook tussen Rijksweg A4 en Vierzicht. De definitieve in-

richting hangt af van brandveiligheidseisen die voortvloeien uit de nog te realiseren Vierzicht bebouwing 

(die dus nog onzeker is). De verwachte kosten van deze inrichting is reeds opgenomen in de grondex-

ploitatie.  
 

Indicatie financiële mutaties 

-/-  €         75.000- Extra investering (inschatting) voor geluidsmaatregelen; definitief scherm ter plaatse van 

project Stille Watering (ondanks het nieuwe gebouw op kavel 1 is toch een extra scherm 

nodig). Met ontwikkelaar vindt nog overleg plaats over de extra kosten.

+/+  €         49.800 Rentevoordeel door wijziging renteberekening en rentepercentage.

-/-  €         25.200- Totaal mutaties

nadelig  
 Voor Vierzicht – kavels 1 en 5 en reststrook is bij de jaarrekening 2015 een voorziening getroffen van 

€ 1.379.595,-. Deze voorziening wordt aangepast bij de GIG 2017/Jaarrekening 2016 naar aanleiding 

van de mutaties. 
 

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

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

[O] Ontwikkeling van restkavel 1 en kavel 5.

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

[M] Eventuele programmaverandering (overleg met regio).  

Mauritskwartier (kavel M) 

 De levering van ongeveer de helft van kavel M was in het voorjaar 2016. Inmiddels is de woning ge-

bouwd en opgeleverd. 

 Voor het resterende deel van het kavel zijn nog geen concrete kandidaten. 
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Indicatie financiële mutaties 

-/-  €           7.800- Rentenadeel door wijziging renteberekening en rentepercentage.

-/-  €           7.800- Totaal mutaties

nadelig  
 

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

[R] Geen of latere ontwikkeling restant perceel Kavel M (bestemming woondoeleinden).

[M] Overleg met ontwikkelaar over strategie is gaande.  

Plantage 

 In augustus 2015 is het Rijk gestart met de procedure tot aanwijzing van Plantage tot archeologisch 

rijksmonument. Voornemen heeft ter inzage gelegen en de opmerkingen worden verwerkt alvorens het 

ministerie tot definitieve aanwijzing overgaat. In het kader van het project Limes is een kunstwerk 

(over de archeologie) gemaakt. Dit kunstwerk stond op een tijdelijk plek nabij het gemeentehuis. Op 19 

oktober 2016 is dit kunstwerk op de definitieve plek in het plangebied onthuld. 

 De archeologische opgravingskosten worden voor de helft door de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-

goed (RCE) gesubsidieerd. Voor de eindrapportage is uitstel verleend en deze wordt voor eind 2016 

door het archeologisch bureau opgeleverd. De verantwoording van de subsidie vindt plaats bij de Sisa 

2016. 

 Het bouwrijp maken heeft plaatsgevonden in 2015. Het woonrijp maken wordt in het najaar 2016 afge-

rond. 

 De bouw van 22 woningen is in september 2015 begonnen. De woningen zijn inmiddels opgeleverd. 

De eindafrekening van de levering van de grond dient nog plaatst te vinden. 
 

Indicatie financiële mutaties 

+/+  €       100.000 Afronding project; bijstelling kosten bouw-/woonrijpmaken en post onvoorzien

+/+  €       149.100 Rentevoordeel door wijziging renteberekening en rentepercentage.

+/+  €       249.100 Totaal mutaties

voordelig  
 Voor Plantage is bij de jaarrekening 2015 een voorziening getroffen van € 3.663.378,-. Deze voorzie-

ning wordt aangepast bij de GIG 2017/Jaarrekening 2016 naar aanleiding van de mutaties. 
 

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

[A] In de grondexploitatie is voor een aantal risico's van de ontwikkeling die voor rekening van 

gemeente komen (o.a. op tijd bouwrijp maken gereed, geluid en planschade) reeds een 

reservering opgenomen.

[R] De eindrapportage wordt opgesteld door een archeologisch onderzoeksbureau in samenspraak 

met de Universiteit van Amsterdam. Deze rapportage dient eind 2016 te zijn goedgekeurd door 

RCE om aan de subsidievoorwaarden te voldoen.

[M] Aandringen op tijdige aanlevering van de eindrapportage bij het archeologisch 

onderzoeksbureau.  

Bospoort Noord (woonwarenhuis en verplaatsing pannenkoekenboerderij) 

 De (tijdelijke) geluidwerende voorzieningen zijn in 2014 gerealiseerd. Als de nieuwbouw gerealiseerd  

wordt, zal het tijdelijke geluidsscherm worden verwijderd. 

 De ontwikkelaar geeft tot op heden aan nog geen kant-en-klaar winkelformat beschikbaar te hebben  
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dat past binnen het huidige bestemmingsplan, waardoor er geen nieuwe planning voor de realisatie be-

schikbaar is. Als hierover meer duidelijkheid is bij de ontwikkelaar zullen zij het aan de raad presenteren. 

 De levering van de gronden aan de ontwikkelaar is uitgesteld. De ontwikkelaar heeft omtrent het 

bouwrijp maken een aantal punten ter discussie gesteld (te weten verwijderen van enkele kabels en lei-

dingen, formeel opheffen niet meer relevante zakelijke rechten). Ook het eigendom van twee stukjes 

grond zal in 2016 nog door het Rijksvastgoedbedrijf aan de gemeente worden overdragen. Een nieuwe 

planning van overdracht gronden is mede afhankelijk van het verwijderen van gasleidingen door de 

Gasunie. 

De totale grondopbrengst is reeds als voorschot ontvangen. Bij de levering wordt ook de eindafreke-

ning met ontwikkelaar afgehandeld omtrent de verplaatsing van de pannenkoekenboerderij. 

 De provincie heeft de gronden in het Ghoybos overgedragen aan de gemeente Kaag en Braassem. 

Gemeente Kaag en Braassem gaat het Ghoybos recreatief herinrichten. De realisatie start naar ver-

wachting in 2017. De natuur- en recreatiecompensatie van Leiderdorp in het Ghoybos wordt meege-

nomen in het project van de gemeente Kaag en Braassem. Over deze verplichting worden op dit mo-

ment  afspraken gemaakt met de gemeente Kaag en Braassem.  

 De groenvoorzieningen in de omgeving van de Persant Snoepweg moeten nog worden gerealiseerd; de 

uitvoering hiervan hangt af van het moment van realisatie van het woonwarenhuis en de paviljoens. 
 

Indicatie financiële mutaties 

-/-  €       335.200- Rentenadeel door wijziging renteberekening en rentepercentage.

-/-  €       335.200- Totaal mutaties

nadelig  
 Als gevolg van de gewijzigde wetgeving grondexploitatie vindt er geen rechtstreekse rentevergoeding 

meer plaats over het vooruitontvangen bedrag voor de gronden. In plaats daarvan wordt deze rente 

toegevoegd aan de bestemmingsreserve W4. Deze mutatie is nog niet verwerkt in bovenstaande tabel.  
 

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

[A] Het eigendom van twee stukjes grond in Bospoort dient nog van het Rijksvastgoedbedrijf aan 

de gemeente te worden overgedragen, voordat levering aan ontwikkelaar plaatsvindt.

[R] De afwikkeling van de restpunten kan een extra investering vergen dan waarmee nu in de 

grondexploitatie rekening mee is gehouden.

[M] Afstemming met ontwikkelaar.
 

Bospoort Zuid (Paviljoens en laanontsluiting) 

 De tijdelijke geluidwerende voorzieningen zijn gerealiseerd in 2014. Bij de toekomstige ontwikkeling van 

de kavels worden de tijdelijke geluidschermen verwijderd. 

 Het realiseren van de laanontsluiting wordt uitgesteld totdat meer bekend is over de planning van  

nieuwbouw woonwarenhuis en de paviljoens. 

 Voor de paviljoens 1 en 2 in Bospoort zijn nog geen concrete kandidaten.  
 

Indicatie financiële mutaties 

+/+  €       134.200 Rentevoordeel door wijziging renteberekening en rentepercentage.

+/+  €       134.200 Totaal mutaties

voordelig
 

 Voor Bospoort Zuid is bij de jaarrekening 2015 een voorziening getroffen van € 2.306.132,-. Deze  
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voorziening wordt aangepast bij de GIG 2017/Jaarrekening 2016 naar aanleiding van de mutaties.  

De fasering van de verwachte opbrengsten in de grondexploitatie gaat uit van medio 2018. Er zijn in 

2016 geen veranderingen in het project geweest. De kans dat de planning opschuift is groot. De muta- 

tie blijft echter onder de € 25.000,- als de planning 1 jaar opschuift. 
 

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

[R] Ontwikkeling van de paviljoens (marktrisico).

[M] Gezamenlijk optreden ontwikkelaar, eigenaar perceel paviljoen 3 en Gemeente om paviljoens te 

verkopen en te realiseren.

[M] Eventuele programmaverandering
 

Fietsbruggen en –paden W4 

 De brug over de Does wordt vervangen door een verbinding die over de Dwarswatering via het toe-

komstige Groene Hart centrum langs de N446 richting Ruigekade loopt. De aanbesteding wordt voor-

bereid. De provincie heeft de subsidie toegekend. Start van de realisatie is naar verwachting medio 

2017. 

 Op 31 maart 2015 is besloten om de fietsoversteek op de Persant Snoepweg te beveiligen met een 

drempelconstructie met attentie verhogende maatregelen in plaats van met een verkeerslichtinstallatie. 

Dit wordt meegenomen bij de werkzaamheden aan de Persant Snoepweg. Het fietspad onder de A4 

naar de Persant Snoepweg. is medio 2016 aangelegd. 
 

Indicatie financiële mutaties 

+/+  €       162.200 Rentevoordeel door wijziging renteberekening en rentepercentage.

+/+  €       162.200 Totaal mutaties

voordelig  
 

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

[R] De subsidie van de Provincie voor de brug over de Does geldt ook voor de scopewijziging 

(verbinding over de Dwarswetering richting Infocentrum). Risico dat de investering hoger 

wordt dan de subsidie is door de scopewijziging beperkter geworden.

[M] Indien overschrijding; tijdig herberekening maken; en zo nodig extra subsidie trachten te 

verkrijgen.  

Weteringpark (inrichting en ontsluitingsweg) 

 Het project is nagenoeg afgerond. De Boomgaardlaan is gereed. Momenteel vinden de laatste afwik-

kelingen plaats in het gebied rondom de verenigingen. Er wordt bijvoorbeeld nog een hekwerk gereali-

seerd ter afbakening van het terrein van de verenigingen. Voor de verplaatsing van de kanovereniging 

dient nog straatwerk te worden aangelegd. Met een deel van de verplaatsingskosten van de kanovere-

niging is rekening gehouden in het project Grondberging Munnikkenpolder. Het is logischer om de 

werkzaamheden bij dit project (Weteringpark) uit te voeren. Het project Grondberging Munnikkenpol-

der kan dan dit jaar worden afgesloten. 
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Indicatie financiële mutaties 

+/+  €         59.900 Rentevoordeel door wijziging renteberekening en rentepercentage.

-/-  €         26.000- Investering voor verplaatsing kanovereniging (overgeheveld van project Grondberging 

Munnikkenpolder) 

+/+  €         33.900 Totaal mutaties

voordelig  

Grondberging en zandwinning Munnikkenpolder 

 De inrichting is eind december 2015 opgeleverd door de exploitant. Het laatste restpunt (oeverbe-

scherming en waterdiepte) wordt nog opgelost. 

 De officiële opening van de Munnikkenpolder heeft plaatsgevonden op 28 mei 2016. 

 De kanovereniging zal in het laatste kwartaal van 2016 naar de definitieve locatie in de Munnikkenpol-

der verhuizen, zij zijn momenteel bezig met de voorbereidingen hiervoor. De inrichting van het openbaar 

gebied rondom de definitieve locatie is voor rekening van de gemeente, deze werkzaamheden zullen 

worden uitgevoerd bij het project ‘Weteringpark’. 

 De uitvoering van het toekomstig beheer van de Munnikkenpolder zal worden overdragen aan een ex-

terne partij. Hiervoor wordt eind 2016 een beheerplan afgerond. 

 Het project kan per 31-12-2016 worden afgesloten bij de GIG 2017/Jaarrekening 2016. 

 

Indicatie financiële mutaties 

-/-  €         62.100- Rentenadeel door wijziging renteberekening en rentepercentage.

+/+  €         26.000 Geen investering meer voor verplaatsing kanovereniging (wordt opgepakt bij project 

Weteringpark)

+/+  PM Afronding Grondberging Munnikkenpolder

-/-  €         62.100- Totaal mutaties

nadelig  

Verbreding viaduct Ericalaan en geluidswallen 

 De groene inrichting van de wallen is in 2016 afgerond. De nazorgtermijn (herplantverplichting) loopt 

nog tot eind 2016. 

 Het project kan per 31-12-2016 worden afgesloten bij de GIG 2017/Jaarrekening 2016. 
 

Indicatie financiële mutaties 

+/+  PM Afronding project

+/+  €         20.400 Rentevoordeel door wijziging renteberekening en rentepercentage.

+/+  €         20.400 Totaal mutaties

 voordelig  

Algemene kosten Ontwikkelingslocaties W4  

Er zijn twee algemene W4-projecten die verdeeld worden over de W4-Ontwikkelings-locaties, de zoge-

naamde algemene kosten van W4. Dit zijn de projecten ‘Uren W4 algemeen’ en ‘Bovenwijkse voorzie-

ningen (water en groen)’. 

 

 In 2015 zijn de nog resterende waterkundige werken t.b.v. waterhuiskundige plannen W4 gerealiseerd 

en heeft de uitvoering van de groen- en watercompensatie plaatsgevonden. De laatste nazorg en finan-
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ciële afhandelingen zullen eind 2016 zijn afgerond. Het project ‘Bovenwijkse voorzieningen (water en 

groen)’kan daarna per 31-12-2016 worden afgesloten bij de GIG 2017/Jaarrekening 2016. 
 

Indicatie financiële mutaties 

+/+  PM afronding project Bovenwijkse voorzieningen(water en groen)

 €                   - Totaal mutaties

neutraal  
 

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

[R] Extra benodigde (interne) uren projectmanagement en ondersteuning

[M] Jaarlijks herijking projectbezetting; inschatting t/m 2016/2017 reeds in GIG opgenomen

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

grondverkoop Vierzicht kavel 5 en uit de GIG gehaald n.a.v. het scenario 'afboeken Vierzicht 

kavel 5').

[O] Een betaling van bijdragen door derden in het kader van de opheffing van de molenbiotoop 

rondom de voormalige locatie van de Munnikkenmolen. (De betaling vindt plaats als de 

contractant zijn gebouw gaat uitbreiden, dit wordt niet op korte termijn verwacht)  

Afdracht W4 

 De gemeente heeft aan het Rijk de afgesproken bijdrage van € 8,8 miljoen voor de tunnelbak van de 

A4 voldaan in november 2012.  

 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. De afschrijving van deze investering is reeds begonnen. De kapitaallasten zijn 

jaarlijks geboekt ten laste van de bestemmingsreserve W4. Het voorstel is om deze investering in 2016 

versneld af te schrijven ten laste van de bestemmingsreserve W4. De huidige boekwaarde bedraagt 

nog € 7.932.134. 
 

Indicatie financiële mutaties 

-/-  €    7.932.134- Versnelde afschrijving ten laste van de bestemmingsreserve W4.

-/-  €    7.932.134- Totaal mutaties

nadelig  

Overige projecten in bestemmingsreserve W4 

 Aan de projecten in de bestemmingsreserve W4 wordt geen rente meer toegeschreven. Dit levert voor 

de GIG een nadeel op, voor de gemeente-exploitatie is dit een voordeel. 
 

Indicatie financiële mutaties 

-/-  €       221.300- Rentenadeel door wijziging renteberekening en rentepercentage.

-/-  €       221.300- Totaal mutaties

nadelig  
 

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

[A]* Doordat geen rente meer wordt toegerekend aan de bestemmingsreserve W4 zal de stand van 

de reserve lager worden. Hierdoor wordt de buffer van de reserve kleiner en ontstaat het risico 

dat er moet worden bijgestort als de stand van de reserve bij het afsluiten van (nadelige) 

grondexploitaties nadelig dreigt te worden.  
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4. Centrumplan 

Het laatst lopende project van het Centrumplan is het Centrumplein. Voor dit project is momenteel een 

mutatie van € 374.300,- nominaal (voordelig) voorzien. Deze mutatie wordt veroorzaakt door een gewijzig-

de renteberekening ten aanzien van de grondexploitaties en de opheffing van de grondexploitatie. 

Hieronder volgt een toelichting op het project Centrumplein. 

Centrumplein 

 De ontwikkelaar wil in het kader van optimalisatie, zijn plan op diverse punten aanpassen. De ge-

meente wil medewerking verlenen aan de uitbreidings- en verbouwplannen van Winkelhof. Ideeën en 

mogelijke ontwikkelingen zijn en worden getoetst en ieder kwartaal besproken. 

 Volgens de nieuwe regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt het Centrum-

plein niet meer als grondexploitatie aangemerkt. Bij de GIG 2017 zal daarom worden voorgesteld om 

de grondexploitatie per 31-12-2016 af te sluiten. De werkzaamheden die nog moeten worden opge-

pakt als de planvorming van de ontwikkelaar bekend is en ter uitvoering wordt gebracht zullen via een 

nog aan te vragen investeringskrediet gaan lopen. Dekking van dit krediet zou dan een deel van het 

voordeel van de grondexploitatie kunnen zijn dat bij het afsluiten van de grondexploitatie in de alge-

mene reserve bouw- en grondexploitaties wordt gestort. 

 

Indicatie financiële mutaties 

-/-  €         40.700- Rentenadeel door wijziging renteberekening en rentepercentage.

+/+  €       415.000 Afsluiting van de grondexploitatie. Hier tegenover staat de aanvraag van een 

investeringskrediet om de resterende werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

+/+  €       374.300 Totaal mutaties

voordelig  
 

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

[R] Ontwikkelaar wijzigt zijn plannen voor de uitbreiding van het winkelcentrum i.v.m. 

economische ontwikkeling. Dit zou kunnen leiden tot bezwaren belanghebbenden.

[M] Goed overleg wederom met alle belanghebbenden.

[M] Goede toetsing en de procedures volgen om eventuele afwijkende punten met bestemmings-

plan te onderbouwen.

[M] Kosten zoveel mogelijk verhalen op veroorzaker.  
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5. Overige ruimtelijke projecten 

Bij de categorie ‘Overige ruimtelijke projecten’ wordt een mutatie van € 96.500,- (nadelig) bij het Ama-

liaplein voorzien. Deze mutatie wordt veroorzaakt door een gewijzigde renteberekening ten aanzien van de 

grondexploitaties en een rentenadeel door vertraging van de levering van de gronden. 

Hieronder volgt een toelichting op het project Amaliaplein. 

Amaliaplein 

 De gemeente en ontwikkelaar hebben een Koop- en Realisatieovereenkomst (KRO) ondertekend. Het 

wachten was op een reactie van de provincie op het detailhandelsaspect. Om binnen de plannen van de 

provincie te passen was regionale afstemming vereist met omliggende gemeenten over de supermarkt 

ontwikkeling. De regionale retailvisie, waarin de mogelijkheid voor een supermarkt op het Amaliaplein 

is opgenomen, is in 2016 vastgesteld door de gemeenteraden van de regio. Voor het detailhandelsas-

pect is in augustus 2016 een akkoord van de provincie ontvangen zodat nu het schetsplan verder kan 

worden uitgewerkt. Naar verwachting zal dat eind 2016 gereed zijn en met de omgeving afgestemd 

worden. Na de uitwerking van het plan kan het bestemmingsplan worden afgerond; planning van de 

vaststelling hiervan is 2017. 

 De bestemmingsplanprocedure voor de ontwikkeling van het Amaliaplein en het saneren van een deel 

van de detailhandel functie op de Oranjegalerij en op individuele adressen binnen het plangebied van 

bestemmingsplan Het Oude Dorp wordt afgerond binnen de door de raad bij de Retailvisie vastgestelde 

motie. 

 De fasering van de verwachte opbrengsten in de grondexploitatie (GIG2016) gaat uit van eind 2016. 

Door de vertraging in het project lijkt dat niet meer haalbaar. De verwachting is dat de indexatie van de 

koopsom weer gaat lopen in 2017 voor een korte periode van hooguit een paar maanden. (bij ter inzage 

legging bestemmingsplan). 

 

Indicatie financiële mutaties 

-/-  €         35.000- Rentenadeel door uitstel levering grond, hierin is reeds een rentevoordeel verwerkt wegens 

een verwachte (korte) periode van indexatie.

-/-  €         61.500- Rentenadeel door wijziging renteberekening en rentepercentage.

-/-  €         96.500- Totaal mutaties

nadelig  
 

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

[R]* Nadeelcompensatie in de vorm van planschade voor adressen die de bestemming detailhandel 

kwijtraken in het Oude Dorp.

[M]* Kijken naar alternatieve bestemmingen (zoals wonen en horeca) bij het wijzigen van het 

bestemmingsplan

[M]* Minnelijke overeenstemming met partijen  
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6. Overige investeringsprojecten 

De overige investeringsprojecten betreffen investeringsprojecten (niet zijnde vervangings- cq renovatie-

investeringen) die een investering vergen van meer dan € 0,5 miljoen. Het betreft vaak de ontwikkeling 

van maatschappelijk vastgoed. 

Voor projecten waarvoor een krediet wordt aangevraagd,  waarvan de kapitaallasten in de toekomst ten 

laste van de gemeente-exploitatie komen geldt bij een voordeel op het totale project dat de kapitaallasten in 

de toekomst lager worden dan geraamd was. Er is aan de voorkant rekening gehouden met bepaalde uit-

gaven binnen het krediet waar dus ook navenante kapitaallasten tegenover staan. Als er minder wordt uit-

gegeven dan geraamd, worden de kapitaallasten dus ook automatisch lager dan geraamd. 

Dit geldt voor het project Brede School West. 
 

Hieronder volgt een toelichting per project. 

Brede School West 

 Bij de GIG2016 is reeds een deel van het oorspronkelijke krediet afgesloten. De check op de btw heeft 

inmiddels plaatsgevonden en leidt niet meer tot aanpassingen. Het project is afgerond en het krediet 

kan worden afgesloten. Een aanzienlijk deel van het krediet hoeft niet te worden aangesproken. Dit 

komt met name door de gunstige aanbesteding van de bouw van de brede school. Ook de aanleg van 

de buitenruimte bleef binnen het beschikbare budget. 
 

Financiële mutatie 

+/+  €    2.994.704 Afronding project

+/+  €    2.994.704 Totaal mutaties

voordelig  
 Deze mutatie leidt tot een voordeel op de kapitaallasten. 

Integraal Verkeer en VervoersPlan (IVVP) 

Engelendaal 

 Het project Engelendaal is afgerond en zal einde van dit jaar worden geëvalueerd. Na de evaluatie zal 

in 2017 deelproject Voorhoflaan worden opgepakt. 

Schoolzones/Quickwins 

 Van de ontwerpen van de drie laatste schoolzones zijn er reeds twee uitgevoerd in 2016 en één ont-

werp ligt bij de Commissie bezwaar/beroep. Naar aanleiding van de uitspraak van de commissie wordt 

het ontwerp voor de laatste schoolzone al dan niet aangepast en vervolgens gerealiseerd. Hiermee zul-

len alle basisscholen in Leiderdorp voorzien zijn van een schoolzone en is de beleidsdoelstelling uit het 

IVVP behaald. 

 Voor de Acacialaan, Ericalaan, Hoogmadeseweg is gekozen om de beleidsuitgangspunten nogmaals 

tegen het licht te houden. Aanleiding hiervoor is de te hoge verkeersintensiteit op de Ericalaan en de 

verscheidene nieuwe ontwikkelingen in het gebied zoals de komst van een supermarkt op het Ama-

liaplein.  
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Indicatie financiële mutaties 

Engelendaal 

 Het project Engelendaal blijft binnen het verstrekte krediet. Een gedeelte van het budget wordt ter be- 

schikking gesteld aan de afdeling Gemeentewerken voor de werkzaamheden aan de kruising Engelen-

daal – Persant Snoepweg. Dit kruispunt is niet uitgevoerd bij het project Engelendaal maar wordt mee-

genomen bij de werkzaamheden aan de Persant Snoepweg. Na de eindafrekening kan het krediet voor 

het project Engelendaal worden afgesloten en het restant krediet gebruikt worden voor het deelproject 

Voorhoflaan. 

Schoolzones/Quickwins 

 Het project schoolzones blijft ook binnen het vastgestelde krediet. Het budget voor deelproject Acacia-

laan, Ericalaan, Hoogmadeseweg zal voor een klein deel gebruikt worden voor de inrichting van de 

Hoogmadeseweg. De rest blijft gereserveerd voor de Acacialaan en de Ericalaan. 

 

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

[R] Een voorkeursscenario voor Acacialaan, Ericalaan, Hoogmadeseweg kan hoger uitvallen dan 

het beschikbare krediet.

[M] Zoeken naar een acceptabel scenario danwel het meest optimale ontwerp.

[M] Een subsidie is aangevraagd bij de provincie, deze is in maart 2016 verleend en 

vooruitontvangen. Gelet op een bepaalde uitvoeringstermijn als voorwaarde van de subsidie is 

uitstel gevraagd.
 

Herstructurering Lage Zijde  

 In 2016 is een gebiedsvisie Lage Zijde opgesteld. Deze is op 12 september 2016 door de raad vastge-

steld. Vervolgens zal een inrichtingsplan worden opgesteld waarin de herstructurering van de Lage Zij-

de wordt geconcretiseerd overeenkomstig het bepaalde in de Gebiedsvisie. Uitvoering start naar ver-

wachting medio 2017. 

 Op 8 juli 2013 is het financieel kader voor de verplaatsing van een afvalbewerkingsbedrijf en de her-

structurering vastgesteld (€ 1,1 mio). Bij het besluit door de raad over de gebiedsvisie op 12 september 

2016 is ook het uitvoeringskrediet bijgesteld (€ 1,9 mio) met als dekking de reeds ontvangen bijdrage 

van de Oude Rijn Zone
2
. 

 In 2016 heeft het transport van de juridische eigendommen van het afvalverwerkingsbedrijf naar de 

gemeente Leiderdorp plaatsgevonden. De nieuwbouw van het afvalverwerkingsbedrijf op de nieuwe 

locatie op bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude is in september 2016 afgerond. Begin oktober 

2016 heeft de verhuizing van Vliko plaatsgevonden. Na leegruimen van het terrein en het afrondende 

bodemonderzoek vindt in november 2016 de sleuteloverdracht en de overdracht van economisch eigen-

dom plaats. 
 

Indicatie financiële mutaties 

Separaat is door de raad een gewijzigd uitvoeringskrediet (naar € 1,9 mio) vastgesteld met een sluitende 

aangepaste dekking voor dit krediet. 
 

 

                                                 
2
 RVS: Z/16/033408/65961 en RBS: Z/16/033408/65962 

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/12-september/20:30/Gebiedsvisie-Lage-Zijde-en-krediet/8-Gebiedsvisie-Lage-Zijde-RVS.pdf
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/12-september/20:30/Gebiedsvisie-Lage-Zijde-en-krediet/Gebiedsvisie-Lage-Zijde-RBS-getekend.pdf
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Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[R]

[M]

Bij het afvalverwerkingsbedrijf is een bodemonderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat op dit 

moment geen vervuiling in de bodem is aangetroffen. De bodemkwaliteit blijft echter een punt 

van aandacht. 

Daarom wordt na vertrek van  het afvalverwerkingsbedrijf een definitief afrondend 

bodemonderzoek uitgevoerd.  

Polder Achthoven (Ruigekade) 

 De raad heeft in juni 2015 een uitvoeringskrediet op basis van het definitief ontwerp vastgesteld. Op 12 

september 2016 heeft de raad een bijgesteld uitvoeringskrediet vastgesteld naar aanleiding van de aan-

besteding van het werk3. Naar aanleiding van bodemonderzoek bleek dat er rekening gehouden moet 

worden met de plaatselijke zetting in het projectgebied. Hiervoor is ander (duurder) materiaal nodig om 

de veiligheid voor langere termijn te kunnen garanderen. Daarnaast bleek uit nader onderzoek dat het 

gebied lastig is te betreden met machines die nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De 

oplossing voor de bereikbaarheid brengt extra kosten met zich mee. De aanbesteding overschreed 

hierdoor het budget dat was gereserveerd op basis van het definitief ontwerp. 

 Het bestemmingsplan ‘Polder Achthoven’ is vastgesteld op 4 juli 2016 en onherroepelijk geworden op 

25 augustus 2016. 

 De realisatie is in het 3
e
 kwartaal 2016 gestart. Op enkele seizoensgebonden werkzaamheden na zal 

het project op 15 maart 2017 opgeleverd worden. 

 

Indicatie financiële mutaties 

Separaat is door de raad een gewijzigd uitvoeringskrediet vastgesteld met een sluitende aangepaste dek-

king voor dit krediet.  

 

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

[A]* Het krediet wordt volledig gedekt door bijdragen en subsidies. De randvoorwaarden en eisen 

verschillen per bijdrage en subsidie en moeten dus zorgvuldig worden verantwoord.  

                                                 
3 RVS: Z/16/033921/65867 en RBS: Z/16/033921/67149   

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/12-september/20:30/Polder-Achthoven-beschikbaar-stellen-krediet/9-Polder-Achthoven-beschikbaar-stellen-krediet-RVS.pdf
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/12-september/20:30/Polder-Achthoven-beschikbaar-stellen-krediet/Polder-Achthoven-beschikbaar-stellen-krediet-RBS-getekend.pdf

