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1 Voorwoord 

In 2016 is er in lijn met het voorgaande jaar een aanzienlijke hoeveelheid grond verkocht in 

de gemeente Noordoostpolder. Met name de verkoop van woningbouwkavels in Emmeloord 

loopt goed.  

De verkoop van bedrijfsgrond blijft wat achter vergeleken met vorig jaar en hetgeen we 

hadden begroot. Dit is te verklaren door een zekere verkoop van een groot kavel (circa 5,0 

hectare), die is verschoven naar 2017. 

Het merendeel van de grondverkopen heeft plaatsgevonden in Emmeloord, zowel voor wat 

betreft woningbouwkavels als bedrijventerreinkavels.  

In de Wellerwaard zijn in 2016 géén woningbouwkavels verkocht. Wel is daar een landgoed 

verkocht.   

 

Tabel 1.1: Grondverkopen in 2016 

Grondverkopen in 2016

€ %

Woningbouw 3.910.830 49%

Bedrijventerrein 2.355.334 30%

Agrarische grond (Wellerwaard) 722.268 9%

Landgoed (Wellerwaard) 955.597 12%

Totaal grondverkopen 7.944.029 100%

Woningbouw

Emmeloord 3.271.895 84%

Dorpen 638.935 16%

Totaal woningbouw 3.910.830 100%

Wellerwaard 1.677.865 100%

Bedrijventerreinen

Emmeloord 1.790.408 76%

Dorpen 564.926 24%

Totaal bedrijventerreinen 2.355.334 100%  

Ter illustratie het verloop van de verkoop van grond voor woningbouw en bedrijven 

uitgedrukt in miljoenen per jaar in de afgelopen jaren in de onderstaande grafiek (zie grafiek 

1.1). 

Grafiek 1.1: Verloop grondverkopen in de gemeente Noordoostpolder 
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In 2017 verwachten we circa € 9,8 miljoen aan grondopbrengsten. We gaan dus uit van een 

verdere groei van de grondopbrengsten.  

Met name de verwachte verkoop van woningbouwkavels in Emmeloord, Marknesse en Ens 

leiden tot deze verhoogde verwachte grondopbrengst. In Marknesse en Ens zijn sinds lange 

tijd weer nieuwbouwkavels beschikbaar. De interesse hiervoor is aanzienlijk, gezien het 

aantal getekende verkoopovereenkomsten.  

Daarnaast verwachten we een minimale verkoop van tenminste 5,5 hectare bedrijfsgrond in 

Emmeloord in 2017.     

 

In een notendop benoemen we hieronder de belangrijkste ontwikkelingen van de 

grondexploitaties: 

- Er zijn 4 nieuwe grondexploitatie complexen vastgesteld om te kunnen voorzien in de 

behoefte aan nieuwbouwkavels in de dorpen, te weten: 

o Marknesse Zuid fase 3; 

o Bant Zuidoost fase 2; 

o Herontwikkellocaties Nagele; 

o Walstraat Kraggenburg; 

- In 2017 zal de grondexploitatie Emmelhage fase 2A vastgesteld gaan worden, zodat 

voorzien wordt in de behoefte aan extra nieuwbouwkavels in Emmeloord; 

- De hoeveelheid uitgeefbare meters van het bedrijventerrein De Munt II is gecorrigeerd 

en strookt per nu met de werkelijk beschikbare uitgeefbare grond;  

- De rekenrente van de grondexploitaties is bijgesteld van 1,5% naar 1,02% op basis 

van de verhouding van het vreemd vermogen/totaal vermogen en het 

rentepercentage van de uitstaande leningen per eind 2016, ten tijde van het opstellen 

van de gemeentebegroting; 

 

- Alle BBV-voorschriften aangaande de grondexploitaties zijn geïmplementeerd: 

o Bepaling rekenrente; 

o Maximale looptijd van 10 jaar; 

o Nog niet in exploitatie genomen complexen (strategische grond) zijn 

ondergebracht in de MVA. 
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Aanleiding en inleiding 

 

2.1  Herzieningen 

De Rekenkamercommissie van de gemeente Noordoostpolder heeft eind 2011 begin 2012 

een onderzoek uitgevoerd naar het grondbeleid in de periode 2008 tot 2011. Eén van haar 

aanbevelingen is de herzieningen met het meerjarenperspectief te integreren, zodat de 

gemeenteraad op één moment in het jaar een samenhangend pakket informatie over de 

grondexploitaties krijgt. Dit is de vierde geïntegreerde vastlegging van de herziene 

grondexploitaties met een meerjarenperspectief. 

Noordoostpolder heeft 18 actieve grondexploitaties (IEGG). In de grondexploitaties zijn de 

geprognotiseerde opbrengsten en kosten per project opgenomen en in de tijd gefaseerd. 

Deze grondexploitaties dienen jaarlijks conform de Nota Grondbeleid (2009), te worden 

herzien. Bij de herziening, welke terugkijkt, worden op basis van voortschrijdend inzicht de 

volgende zaken (indien nodig) aangepast: 

 het bijwerken van de boekwaarde (de werkelijke opbrengsten en kosten van 2016); 

 de geraamde opbrengsten in de komende jaren; 

 de geraamde kosten voor de komende jaren; 

 de fasering van de opbrengsten en kosten in de tijd; 

 de rentelasten en –baten; 

 de indexering van de opbrengsten en kosten. 

 

Per 1 januari 2017 zijn alle actieve grondexploitaties herzien. Net als elk jaar worden 

uitgiftetempo’s van kosten en opbrengsten herzien op grond van de marktverwachting en 

daarmee ontwikkeling van exploitatiegebieden. Op deze manier ontstaat een actueel 

financieel beeld van de complexen en de risico’s. Op basis van de herziening van de 

grondexploitaties wordt ook de risicobuffer (weerstandsvermogen) van Grondzaken bepaald 

door een jaarlijkse risicoanalyse, op basis van een Monte-Carlo simulatie. De bepaling van de 

hoogte van het weerstandsvermogen wordt gedaan voor de jaarrekening van elk 

kalenderjaar. 

 

2.2  Meerjarenperspectief 

De aanleiding voor het meerjarenperspectief, welke zowel terugkijkt naar het boekjaar 2016 

alswel vooruitkijkt naar de toekomst, is dat: 
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 Een blijvende focus op en analyse van de financiële project- en marktrisico’s van 

afzonderlijke operationele grondexploitaties en effecten op plansaldi wenselijk is; 

 De commissie BBV stelt dat grondexploitatiecomplexen jaarlijks geactualiseerd moeten 

worden. Complexen met (mogelijke) financiële wijzigingen, als gevolg van 

planinhoudelijke en of autonome wijzigingen, dienen opnieuw door de Raad 

vastgesteld te worden; 

 de grondexploitaties een looptijd van meerdere jaren hebben. Een doorkijk naar het 

einde van de planperiode en de kansen en risico’s die zich kunnen voordoen is 

noodzakelijk. 

 

2.3  Nog niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) 

Voor een aantal complexen is nog geen exploitatieopzet vastgesteld. Het gaat hier om de 

zogenaamde NIEGG. Deze categorie is per 01-01-2016 ondergebracht bij de MVA. 

Waardering vindt plaats tegen de boekwaarde of de duurzaam lagere marktwaarde. Hiermee 

voldoen we aan de nieuw gestelde BBV-richtlijn, die in 2016 van kracht is geworden.  

 

2.4  MPG BBV-proof 

In 2016 heeft de BBV hernieuwde richtlijnen vastgesteld voor gemeentelijke 

grondexploitaties. Wij hebben deze regels geïmplementeerd bij deze herziening. De BBV 

heeft tot doel om risico’s van een grondexploitatie zoveel mogelijk beheersbaar te houden, 

zodat gemeenten niet voor negatieve financiële verrassingen komen te staan. De 

belangrijkste nieuwe richtlijnen relevant voor de grondexploitatie zijn: 

- Maximale looptijd van 10-jaar. Een grondexploitatie heeft een maximale looptijd van 

10-jaar. Voortschrijdend kan elk jaar de looptijd met één jaar verlengd worden, mocht 

daar aanleiding toe zijn. Het idee is dat opbrengsten na 10 jaar te onzeker zijn en 

deze niet meegenomen mogen worden bij de waardebepaling; 

- Rekenrente is gelijk aan de werkelijke rente van het aangetrokken vreemd vermogen 

vermenigvuldigd met de verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen. Het idee is 

dat een grondexploitatie/ het grondbedrijf niet bovenmatig rente afdraagt aan het 

gemeentelijk concern. Reeds bij de vorige herziening (2016) hebben we deze 

methodiek toegepast; 

- (Voorheen) NIEGG-complexen dienen ondergebracht te worden in de MVA tegen de 

duurzaam lagere marktwaarde. Op deze manier is er een duidelijk onderscheid tussen 

actieve gronden en gronden die voorlopig niet in aanmerking komen voor 
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ontwikkeling. In de Decemberrapportage 2016 is reeds besloten tot deze 

overheveling.  

 

2.5  Leeswijzer 

In deze rapportage zijn de algemene uitgangspunten voor de herziening van de 

grondexploitaties beschreven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zijn de herziene grond- 

exploitaties inclusief een verschillenanalyse en het meerjarenperspectief opgenomen. 
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3 Beleidsachtergrond en marktwerking 

 

3.1  Algemeen 

De programma’s voor wonen en werken en daarmee de plannen voor de ontwikkeling van 

woningbouwlocaties en bedrijfslocaties zijn gebaseerd op bestaand beleid zoals Woonwensen 

en -behoefteonderzoek gemeente Noordoostpolder 2011, Woonvisie Noordoostpolder 2.0 

(november 2012), de Gemeentelijke VestigingsVisie 2013-2017, Onderzoek uitgiftetempo en 

grondprijzen bedrijventerreinen (Stec Groep, 2015), De Visie Werklocaties noordelijk 

Flevoland (2017, nog niet vastgesteld) en demografische en marktontwikkelingen. Deze 

programma’s zijn de voedingsbron voor de inhoud en opzet van de grondexploitaties.  

 

De crisis heeft sterke invloed (gehad) op het marktvertrouwen en daarmee de afname van 

woningbouw- en bedrijfskavels. Op grond van de sterk veranderde situatie en afwachtende 

houding in de vastgoedmarkten is een bijstelling van de programma’s van belang geweest.  

 

In 2013 was er een dieptepunt in de grondverkopen. In 2014 werden er weer meer 

woningbouwkavels uitgegeven en in 2015 kwamen daar ook weer bedrijfskavels bij. In 2016 

hebben de verkopen van woningbouwkavels en bedrijfskavels zich gestaag voortgezet.  

In 2016 is een aantal nieuwe woningbouw complexen in dorpen vastgesteld om te kunnen 

blijven voldoen aan de behoefte nu en in de nabije toekomst. In Marknesse, Nagele en 

Kraggenburg was het weer een tijd geleden dat er nieuwbouwkavels op de markt kwamen. In 

2017 zal fase 2A van Emmelhage vastgesteld worden en kan Emmelhage worden uitgebreid. 

 

Het aanbod van bedrijfskavels is nog altijd voldoende al raken de terreinen in de dorpen op 

en zijn in Emmeloord nauwelijks nog grote kavels beschikbaar, terwijl daar wel behoefte aan 

is van reeds in Noordoostpolder gevestigde bedrijven die willen uitbreiden of een nieuwe 

vestiging willen. In de nog vast te stellen Visie werklocaties Noordelijk Flevoland (2017), 

wordt de balans opgemaakt over het aanbod en de vraag. 

  

3.2  Wonen 

Demografische ontwikkelingen en bevolkings- en huishoudenssamenstelling  

De gemeente Noordoostpolder telt per 1 januari 2017 46.557 inwoners verdeeld over 11 

dorpen (CBS statline, voorlopige cijfers, maart 2017). De gemeente vergrijst en ontgroent. 
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De verwachting is dat het aantal inwoners ongeveer stabiel blijft en het aantal huishoudens 

blijft stijgen. De toename van het aantal huishoudens is met name te toe te wijzen aan de 

groei van het aantal éénpersoonshuishoudens (ouderen/ 65-plussers). Dit heeft 

consequenties voor de woningbouwopgave (Primos, 2016).  

 

Ontwikkelingen in de huur- en koopwoningmarkt 

Ontwikkeling koopwoningmarkt 

De woningmarkt in de gemeente Noordoostpolder is ook op gang gekomen. Na het 

voorzichtige herstel in 2014 en 2015 is in 2016 echt sprake van groei. Het aantal transacties 

van bestaande koopwoningen is in een jaar tijd met circa 20% toegenomen op basis van 

gegevens van het NVM en gewogen gemiddeld zijn de prijzen van woningen in de 

Noordoostpolder met 5,5% gestegen in 2016, op basis van transactiegegevens van het 

Kadaster.    

Indicatoren, zoals het aanbod (afnemend), verkooptijd (kortere verkooptijden), verschil 

tussen vraagprijs en verkoopprijs (steeds minder verschil), maken inzichtelijk dat er sprake is 

van een steeds beter functionerende woningmarkt.  

Op dit lokale niveau zijn echter verschillen zichtbaar. Het verschil tussen stad en land: 

Emmeloord en in mindere mate Marknesse en Ens en daar tegenover de dorpen.  

 

Ontwikkeling huurmarkt 

De huurwoningmarkt wordt beïnvloed door volgende ontwikkelingen: 

 een verhoging van de huurprijs van woningen die behoren tot de sociale 

woningvoorraad tot meer marktconforme huren; 

 de invoering van een bruto inkomensgrens voor 90% van de huurders van de sociale 

woningvoorraad op grond van Europese regelgeving;    

 een bijdrage van corporaties aan de huurtoeslag en daarmee druk op de 

investeringsruimte in haar huurwoningvoorraad. 

 

Strategische uitgangspunten 

Voor wat betreft de woningbouwlocaties geeft de Woonvisie 2.0 de strategie aan: 

 De totale groei van circa 750 woningen in 10 jaar (nieuwbouw minus sloop); 

o Waarvan circa 60 woningen per jaar in Emmeloord en circa 15 in de dorpen 

 Het aanbod van woningbouwkavels in Emmeloord raakt op terwijl er behoefte is aan 

uitbreiding; 

 De dorpen focussen op inbreiding en herstructurering; 
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 De focus ligt veel meer op het verbeteren van de bestaande woningvoorraad en 

bestaande woonmilieus 

 Bouwen voor doelgroepen, zoals ouderen (bijvoorbeeld kangaroewoningen), starters, etc. 

 

De Woonvisie heeft op basis van woningbehoefte onderzocht dat er markt is voor uitbreiding 

van het aantal woningen in Emmeloord en een beperkt aantal in de dorpen. Potentiële kopers 

van kavels in de uitleggebieden komen uit de nabije omgeving en zelden daarbuiten.  

Daarnaast wordt aanbevolen om te bouwen voor de doelgroepen, zoals bijvoorbeeld ouderen 

met behoefte aan zorg. 

 

In de Nota Strategische grondvoorraad (2012) is bepaald welke in- en uitbreidingsplannen 

van de gemeente prioriteit krijgen. In de Nota Ontwikkelperspectieven Dorpen (2016) zijn de 

prioriteiten in de dorpen herijkt en is in overleg met de dorpen bepaald welke projecten 

doorgang vinden en welke voorlopig ‘on-hold’ gezet worden.  

 

De gemeente heeft nog strategische grond op voorraad. Deze is ondergebracht in de MVA 

tegen de duurzaam lagere marktwaarde. Het betreft: 

- Marknesse Zuid fase 4 

- Luttelgeest fase 4 

- De Kaghe Espel 

- Emmelhage fase 2A 

- Uitbreiding Kraggenburg (Hertenweg) 

- Wilgenlaan & Meldestraat te Emmeloord. 

 

Met de woningcorporatie zijn er prestatieafspraken over het bouwen voor de sociale 

doelgroep. Op de korte termijn voldoen we aan de vraag.  

 

In 2016 zijn er in Marknesse, Nagele en Kraggenburg nieuwe woningbouwplannen 

vastgesteld om te voldoen aan de vraag naar nieuwbouwwoningen. Deze plannen zorgen 

voor het eerst sinds jaren weer nieuwbouw aanbod in de genoemde dorpen.  

In 2017 nemen we Emmelhage fase 2A in exploitatie en voorzien we in het aanbod aan 

nieuwbouwkavels in Emmeloord.  
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Confrontatie beleid en markt met de gemeentelijke grondexploitaties 

In Emmeloord zijn verreweg de meeste kavels verkocht in 2016. De beschikbaarheid van 

nieuwbouwkavels in Emmelhage fase 1 neemt snel af.  

In de dorpen heerst een andere dynamiek. In een aantal dorpen zijn niet of nauwelijks kavels 

verkocht. In vergelijking met de jaren ervoor lijkt er wel méér beweging in te komen. 

 

Over de gehele lijn voldoen de verkoopaantallen van de woningbouwkavels aan de 

verwachting of zelfs daarboven. Er zijn 68 kavels verkocht en getransporteerd voor een 

totaalbedrag van € 3,9 miljoen. Zie de tabel met de kavelverkopen. De verwachting was dat 

we 61 kavels zouden verkopen voor een totaalbedrag van circa € 4,0 miljoen (exclusief de 

Wellerwaard). De verkoopprijzen vallen binnen de gestelde grondprijsbandbreedtes.  

 

In Wellerwaard zijn géén woningbouwkavels verkocht in 2016, terwijl we verwachtten twee 

kavels te verkopen voor circa € 0,44 miljoen. 

 

In de onderstaande tabel zijn de verkoopaantallen van 2016 opgesomd. Ter vergelijk hebben 

we ook de verkoopaantallen van 2014 en 2015 opgesomd.   

 

Tabel 3.1: Uitgifte aantal woningbouwkavels in 2016 (en ter vergelijk 2014 & 2015) 

Kavelverkopen (aantallen)

2016 2015 2014

Emmelhage 47* 45                 42

Marknesse **

Ens 1**

Bant 3                    6

Espel 5                      5

Rutten 1

Creil 11                    1                    1

Luttelgeest 4                      4                    15

Wellerwaard ***

totaal 68 53 70  
 
*Bij het plan Emmelhage zijn nog eens 20 kavels verkocht, echter deze kavels zijn nog niet getransporteerd. Dit zal 
in 2017 gebeuren. 
 
**In Marknesse en Ens zijn respectievelijk 17 en 20 kavels verkocht, echter deze kavels zijn nog niet 
getransporteerd. Dit zal in 2017 gebeuren. 

 
***In Wellerwaard zijn weliswaar geen woningbouwkavels verkocht, maar wel twee landgoederen. 
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De gemeente Noordoostpolder heeft in totaal nog 490 kavels (waaronder 14 appartementen) 

op voorraad. Binnen de maximale 10-jaarstermijn verwachten we daarvan 418 kavels te 

kunnen verkopen. Deze 490 kavels betekent een uitbreiding van het kavelaanbod met 222 

kavels ten opzichte van de vorige herziening. Dit komt door de toevoeging van de volgende 

woningbouwplannen: 

- Marknesse Zuid fase 3; 

- Bant Zuidoost fase 2; 

- Herontwikkellocaties Nagele; 

- Walstraat Kraggenburg. 

 

Van de 490 beschikbare kavels zijn er slechts nog 73 beschikbaar in Emmeloord. Dat is circa 

15%. Kijken we naar het aandeel uitgegeven kavels in Emmeloord van het afgelopen jaar 

dan is dat circa 70%. De verhouding is dus scheef: in Emmeloord is er een tekort aan 

aanbod, terwijl het aanbod in de dorpen aan de ruime kant is, gezien de kavelbehoefte uit de 

Woonvisie. In 2017 zal Emmelhage fase 2A in exploitatie genomen worden. Dit betekent een 

toevoeging van circa 140 kavels in Emmeloord.  

Op basis van de voorraad aan woningbouwkavels en de woningbehoefte in de gemeente 

Noordoostpolder, is de verwachting om in 2017 circa 110 woningbouwkavels te verkopen. Dit 

is een forse verhoging ten opzichte van 2016 en ook ten opzichte van de prognose van het 

vorige MPG. De snelle verkoop van kavels in Ens Zuidoost en Marknesse Zuid zorgt voor de 

verhoging.   

In 2018 verwachten we circa 70 kavels te verkopen. Met name het afnemende aanbod in 

Emmelhage zorgt voor deze afname ten opzichte van 2017 en daarnaast verwachten we 

minder verkopen in Ens en Marknesse, na de inhaalvraag in 2017.    

Op de middellange termijn daalt het beschikbare aanbod van woningbouwkavels.   

 

Figuur 3.1 Uitgiftetempo woningbouw kavels in Emmeloord en de dorpen  
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3.3  Werken 
 

Ontwikkelingen 

Uit de goede uitgiftecijfers van de afgelopen 2 jaar valt af te lezen dat er een economische 

opleving gaande is. Echter, ongeacht de (hoog)conjunctuur is er sprake van belangrijke 

structurele veranderingen: de afnemende groei van inwoners, beroepsbevolking en 

werkgelegenheid en de veranderingen in de economische structuur. Hierbij moet gedacht 

worden aan de locatietype voorkeur van bedrijven (kleinschalige, lichtere bedrijvigheid landt 

steeds vaker buiten formele terreinen) en de toename van enerzijds grootschalige bedrijven 

(schaalvergroting), maar anderzijds een sterke toename van kleinschalige en lichtere 

activiteiten (Stec, 2015). 

Voor de gemeente Noordoostpolder resulteert dit in een gemiddelde bedrijfsbehoefte in een 

bandbreedte tussen de 2,0 en 3,5 hectare per jaar tot en met 2030 (Stec, 2015). De 

verdeling tussen Emmeloord en de dorpen is 2 staat tot 1. Indien we uitgaan van 3,0 hectare 

per jaar betekent dit 2,0 hectare in Emmeloord en 1,0 hectare in de dorpen. 

 

Confrontatie beleid en markt met grondexploitatie 

In 2016 is er 4,05 hectare bedrijfsgrond uitgegeven voor een totaalbedrag van € 2,36 

miljoen. De verwachting was om circa 8,0 hectare uit te geven voor een totaalbedrag van € 

4,07 miljoen. Die 8,0 hectare is ontstaan door een verwachte grote uitgifte van 5,0 hectare. 

Deze uitgifte heeft niet plaatsgevonden en is doorgeschoven naar 2017. Los van deze grote 

uitgifte was 2016 dus een goed jaar, waarbij méér grond is uitgegeven dan de maximale 

waarde van de bandbreedte.   

Tabel 3.2  Verkopen bedrijfskavels in m² 

Bedrijfskavelverkopen (m² uitgeefbaar)

2016 2015 2014

Emmeloord 27.090           43.846         4.000           

Dorpen 13.463           18.644         

Totaal 40.553           62.490         4.000            

 

In de periode 2017 - 2026 is er nog 28,8 hectare aan grond uit te geven en dat komt neer op  

gemiddeld 2,9 hectare per jaar en dat bevindt zich net wat boven het gemiddelde van de 

gestelde bandbreedte.  

 

De nog uit te geven 28,8 hectare is als volgt onderverdeeld: 

- Uitgiftes in de pijplijn te Emmeloord (Munt II fase 2) 5,5 hectare 
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- Resterende uitgiftes te Emmeloord (Munt II fase 1&2) 14 hectare 

- Resterende uitgiftes in de dorpen     9,3 hectare 

- Totaal        28,8 hectare 

 

De uitgiftes in de pijplijn betreft ondermeer het grote kavel (circa 5,0 hectare), dat 

oorspronkelijk gepland was om uit te geven in 2016.  

In de periode 2018 – 2021 houden we rekening met de uitgifte van circa 3,0 hectare per 

jaar, waarvan circa 2,0 hectare in Emmeloord en circa 1,0 hectare in de dorpen. Na 2022 

vlakt de hoeveelheid uit te geven terrein af.  

 

Figuur 3.2 uitgiftetempo bedrijventerreinen (m²)  
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Strategische uitgangspunten 

De gemeente heeft grond voor bedrijventerreinen op voorraad, om te kunnen voorzien in de 

toekomstige vraag. De gemeente doet (kwalitatieve) behoefteonderzoeken om in te schatten 

hoeveel grond ze nodig heeft. In 2015 is dit het laatst gebeurd en vastgelegd in het rapport 

‘Uitgiftetempo en grondprijzen bedrijventerreinen Noordoostpolder’, in samenwerking met de 

Stec Groep.  

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de Visie Werklocaties Noordelijk Flevoland, 

samen met de gemeente Urk. Vooralsnog betreft dit een concept beleidsdocument, dat nog 

niet is vastgesteld door College en Raad. In deze visie zijn de ambities en beleid over de 

bedrijfslocaties uitgewerkt, zodat Noordelijk Flevoland de komende jaren economisch kan 

groeien, kansen kan pakken en bedrijven bovenal de ruimte kan geven. Belangrijk is daarbij: 

 dat nieuw aanbod kwalitatief iets toevoegt aan het bestaande aanbod: 

 dat ruimte kan worden geboden aan lokaal gebonden bedrijven; 

 dat werkgelegenheid lokaal behouden blijft; 

 dat de leefbaarheid in de kernen ook de komende jaren geborgd blijft; 



 

Pagina 17 van 82 

 

 dat de sterke positie van Noordelijk Flevoland voor onder meer Agrofood, Metaal & 

Machinery, Logistiek, Maritiem en Visserij verstevigd wordt. 

 

Rijk en provincie sturen eveneens op een goede ruimtelijke ordening. Ze hebben voor ogen 

dat er zuinig met de schaarse grond wordt omgegaan en dat er kwalitatief hoogwaardige 

terreinen worden ontwikkeld, die zich van elkaar onderscheiden. Afstemmen van de 

bedrijfsbehoefte op regionaal niveau is daarbij noodzakelijk. Ze hebben hiertoe de ‘Ladder 

van de duurzame verstedelijking’ in het leven geroepen. Voorheen was dit de zogenaamde 

‘SER ladder’. Deze ladder betreft een beoordelingssystematiek voor toekomstige 

ontwikkelgronden. 

Om in de toekomstige behoefte te kunnen voorzien heeft de gemeente naast de actieve 

grondexploitaties strategische grond in eigendom, bedoeld voor de ontwikkeling van 

toekomstige bedrijventerreinen. Deze gronden zijn ondergebracht bij de MVA tegen de 

duurzaam lagere marktwaarde. De grond valt niet onder de categorie ‘harde plancapaciteit’ 

omdat deze niet direct uitgeefbaar is. Hiertoe moet de vigerende bestemming ‘Agrarisch’ 

gewijzigd worden in ‘Bedrijven’. Bij een wijziging van het bestemmingsplan moet een 

onderbouwing gegeven worden van de ‘Ladder van duurzame verstedelijking’. 

 

Het betreft hier de volgende terreinen: 

- De Munt III:     circa 75 hectare. 

- Bedrijventerrein Marknesse:  circa 20 hectare. (waarvan 10 hectare 

bedrijfsgrond en 10 hectare ruilgrond) 

- De Munt (reserveringsstrook):  circa 7 hectare. (deze grond is langdurig niet 

beschikbaar vanwege een reservering van de Rijksoverheid voor de 

Zuiderzeespoorlijn) 

- Totaal :     circa 102 hectare 

 

Uit de concept Visie Werklocaties komt naar voren dat er in de Noordoostpolder en in het 

bijzonder in Emmeloord (De Munt) behoefte is aan grote kavels (> 2,0 hectare). Deze kavels 

zijn niet meer op voorraad. Om te voorzien in deze kavels zal een deel van de Munt III in 

ontwikkeling genomen moeten worden. De Visie Werklocaties biedt de kwalitatieve en 

kwantitatieve onderbouwing voor ontwikkeling van bedrijventerrein De Munt. 
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Uitgangspunten herzieningen 

 

4.1  Bouw- en woonrijp maken 

De kosten voor bouw- en woonrijp maken in de grondexploitaties zijn gebaseerd op de 

eenheidsprijzen met het prijspeil 1-1-2017. De eenheidsprijzen worden intern door het 

Ingenieursbureau vastgesteld op basis van de werkelijke kosten bij aanbestedingen.  

Voor deze herziening zijn nieuwe civieltechnische begrotingen voor de nog te realiseren delen 

opgesteld van alle actieve complexen.   

 

4.2 Planontwikkeling, voorbereiding en toezicht uitvoering 

De kosten voor planontwikkeling, voorbereiding en toezicht uitvoering (VTU) worden geraamd 

als percentage van de kosten voor bouw- en woonrijp maken. Dit conform de door het 

college van B&W vastgestelde ‘Nota apparaatskosten bij grondexploitaties’ (maart 2009). 

Voor een aantal specifieke grondexploitaties kan het percentage zijn aangepast op basis van 

gerealiseerde of nog te realiseren kosten. Dit staat afzonderlijk vermeld bij het complex als 

dit aan de orde is. Opgemerkt wordt dat in deze kosten zowel gemeentelijke apparaatskosten 

als kosten door derden zijn opgenomen. 

 

4.3 Risico en onvoorzien 

De kosten voor risico en onvoorzien worden eveneens geraamd als percentage van de nog te 

realiseren kosten voor bouw- en woonrijp maken. Hier geldt eveneens dat voor een beperkt 

aantal specifieke grondexploitaties het percentage kan zijn aangepast op basis van af- of 

toename van het risico als gevolg van gerealiseerde of nog te realiseren kosten en/of 

gerealiseerde opbrengsten. Dit staat afzonderlijk vermeld bij het complex als dit aan de orde 

is. 

 

4.4  Rente 

Voor de gehele looptijd van het plan hanteren we een rentepercentage van 1,02% per 1-1-

2017. De hoogte van het rentepercentage is bepaald conform de nieuwe BBV richtlijn over de 

marktrente, op basis van de verhouding VV/ TV (circa 26%) en de rente over het VV (3,93%) 

en de rendementseis over het EV (0%). De renteparameter in de actieve complexen is aan de 

kostenkant en aan de opbrengstenkant gelijk. 
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4.5 Opbrengsten 

De uitgifteprijzen zijn vastgesteld op basis van de door het college van B&W vastgestelde 

Grondprijzenbrief 2017. We houden ook géén rekening met opbrengstenstijgingen in de 

uitgifteperiode van de actieve grondexploitaties. Hier nemen we dus voorzichtigheid in acht. 

 

4.6 Kosten 
 
We houden vanaf het jaar 2017 rekening met een jaarlijkse kostenstijging van de nog te 

realiseren kosten binnen de actieve grondexploitaties. We hebben dit percentage bepaald op 

2,0% per jaar, gelijk aan het langjarige gemiddelde inflatieniveau.  

 

Sinds 2010 is er besloten om geen afdrachten meer te laten plaatsvinden vanuit de 

grondexploitaties aan het fonds bovenwijkse voorzieningen. Alleen bij het complex 

Emmelhage werd nog rekening gehouden met een afdracht. Met ingang van deze herziening 

houden we géén rekening meer met een afdracht aan het fonds.  

De nieuwe BBV-richtlijn stelt dat er geen afdrachten vanuit de grondexploitatie mogen 

plaatsvinden ten behoeve van een fonds bovenwijks. Bovenwijkse voorzieningen dienen op 

basis van toerekenbaarheid worden toegerekend aan grondexploitaties. Eventuele niet 

toerekenbare bovenwijkse investeringen komen ten laste van de Algemene Reserve 

Grondexploitatie of van de Algemene middelen. In 2017 zal er een Nota kostenverhaal 

worden vastgesteld. De Nota Bovenwijkse voorzieningen kan dan worden ingetrokken. 

 

4.7 Verliesvoorzieningen 
 

Voor actieve grondexploitaties met een financieel tekort op eindwaarde treffen we een 

verliesvoorziening ter hoogte van deze eindwaarde (zie bijlage 4 voor de hoogte van de 

verliesvoorzieningen per complex). De BBV regels schrijven dit ook voor.  

 

4.8 BTW 

De in de grondexploitaties opgenomen kosten en opbrengsten zijn exclusief BTW. 

 

4.9 VPB 
 
Per 01-01-2016 zijn gemeenten vennootschapsbelasting (VPB) plichtig. Dit houdt in dat ze 

vennootschapsbelasting moeten gaan afrekenen over de gemaakte winst bij zogenaamde 

ondernemingsactiviteiten. Alle in exploitatie genomen complexen zijn belastingplichtig. Als 

ijkpunt voor de winstbepaling stellen we per 01-01-2016 openingsbalansen op.  
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We hanteren een strategie, waarbij we binnen de kaders van de wet en de regelgeving 

(ondermeer Besluit Begroting en Verantwoording) een zo laag mogelijke fiscale winst hoeven 

te verantwoorden.  

De fiscale winst is niet gelijk aan de bedrijfseconomische winst van een grondexploitatie. Het 

streven naar een lage fiscale winst gaat niet ten koste van de bedrijfseconomische winst.   

 

4.10 Stoplichtmodel 

Bij elke grondexploitatie wordt een risicoprofiel aangegeven: 

 

 : zeer beperkt risico; nog korte looptijd; (klein) positief resultaat  

  : beperkt risico; ruim positief eindresultaat 

   : beperkt risico; positief eindresultaat 

 

 : beperkt risico; nog korte looptijd; klein neg./pos. resultaat 

  : beperkt risico; nog lange looptijd; klein neg./pos. Resultaat 

   : normaal risico; voorziening treffen waarschijnlijk 

 

 : hoog risico; nog korte looptijd; voorziening treffen noodzakelijk 

  : hoog risico; nog lange looptijd; voorziening treffen noodzakelijk 

   : zeer hoog risico; groot negatief resultaat mogelijk; voorziening 

   treffen onvermijdelijk 
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5 Herziene grondexploitaties incl. 
 Meerjarenperspectief 

 

5.1 Complex 11A Emmelhage fase 1 

 

5.1.1 Algemeen 

Emmelhage is de woningbouw uitbreidingswijk van Emmeloord. Het plan is ver in de 

uitvoering. Sinds 2014 neemt het uitgiftetempo van de woningbouwkavels jaarlijks toe. De 

laatste kavels zullen de komende jaren verkocht worden. De opbrengsten van dit project zijn 

hoger dan de kosten. Tussentijds is reeds meerdere malen winst genomen.  

 

Tabel 5.1 Projectgegevens 

PROJECTGEGEVENS 
 

 

Type project Woningbouw uitleglocatie 

Ligging Ten noorden van Emmeloord 

Omvang ± 67 ha 

Aantal 731 kavels 

Aantal nog te realiseren 73 kavels 

Looptijd 1-1-2023 

Profiel Lopende exploitatie met beperkt risico  

                                              

 

Figuur 5.1 Verkavelingsplan Emmelhage  
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5.1.2 Opbrengsten  

In 2016 zijn er meer kavels verkocht dan vooraf begroot. Er zijn 47 kavels verkocht voor een 

totaalbedrag van € 3,27 miljoen. De verkoopverwachting was 36 kavels voor een 

totaalbedrag van € 3,02 miljoen.  

We verwachten dat de verkoop van de resterende 73 kavels nog 5 jaren in beslag gaat 

nemen (gemiddeld circa 15 kavels per jaar), voor een totaalbedrag van circa € 7,84 miljoen.  

We ramen voorzichtig omdat we nog relatief veel grote vrije kavels beschikbaar hebben. De 

vraag naar dergelijke kavels is beperkter, dan bijvoorbeeld een kavel voor een twee-onder-

een kap woning. In het jaar 2017 verwachten we 35 kavels te verkopen voor een 

totaalbedrag van € 3,0 miljoen.  

 

Tabel 5.2 Opbrengsten 
Opbrengsten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Woningbouwkavels 3.022.648           3.271.895        249.247     44.199.520                           7.844.097           52.043.617   

Overige opbrengsten / Rente 28.334               24.833            3.501-         1.526.446                            453.693             1.980.139     

Opbrengstenstijging -                                     

Totaal 3.050.982           3.296.728       245.746     45.725.966                               8.297.790           54.023.756  

 

5.1.3 Kosten  

Verwerving: 

Alle ontwikkelgronden voor fase 1 zijn  in het bezit van de gemeente.  

 

Bouw- en woonrijp maken: 

De gerealiseerde kosten woonrijpmaken zijn in 2016 lager uitgevallen dan begroot. De kosten 

schuiven we door naar 2017. De bedoeling is om dit jaar een substantieel deel woonrijp te 

maken.  

Het resterende werk betreft het herstraten van de woonstraten, plaatsen van lantaarnpalen, 

het aanleggen van groenvakken, het aanbrengen van voetpaden en het realiseren van de 

resterende inritten. Deze kosten worden min of meer parallel aan de uitgiftes gemaakt. 

 

Planontwikkelingskosten: 

De gemaakte planontwikkelingskosten en VTU in 2016 vallen ruim binnen de gereserveerde 

budgetten voor 2016. De plankosten zijn wat hoger uitgevallen; de VTU-kosten wat lager. 

 

Op basis van het jaarplan 2017 reserveren we een budget van € 100.000,- voor 

planontwikkeling en € 80.000,- voor VTU. In de jaren daarna nemen de budgetten hiervoor 

af, gezien de afnemende activiteiten/ afgeronde activiteiten. 
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Fondsvorming/Subsidie: 

Zoals in paragraaf ‘Uitgangspunten herzieningen’ benoemd doen we géén afdracht meer aan 

het fonds bovenwijks. 

 

Tussentijdse winstneming: 

In 2016 is er een tussentijdse winst genomen van € 2.000.000,-.  

 

Tabel 5.3 Kosten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Resultaat en meerjarenperspectief 

Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 8,06 miljoen positief. Het resultaat is gewijzigd 

met € 2,21 miljoen ten opzichte van de vorige herziening. Dit komt met name door de 

tussentijdse winstneming van € 2,0 miljoen en de lagere rente (dit complex kent namelijk 

een positieve boekwaarde).   

 

Tabel 5.4 Resultaat 

Financieel resultaat Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Totaal opbrengsten 45.725.966                          8.297.790           54.023.756      

Totaal kosten 42.968.866                          2.999.545           45.968.411      

Resultaat 2.757.100                                 5.298.245           8.055.345       

Resultaat netto contante waarde (01-01-2017) 7.579.489        

 

 

 

Figuur 5.2 Cash-flow 

Kosten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

bw planontwikkelingskosten tot 1-1-2009* -           3.445.211                            3.445.211     

Verwerving -           12.207.463                           12.207.463   

Bouwrijpmaken -           8.897.585                            8.897.585     

Woonrijpmaken 420.000             217.899          202.101-     4.071.600                            1.838.861           5.910.461     

Planontwikkelingskosten 90.000               118.197          28.197       1.594.816                            331.803             1.926.619     

Voorbereiding en toezicht planuitvoering 75.000               38.685            36.315-       1.241.007                            252.213             1.493.220     

Risico en onvoorzien 21.000               21.000-       -                                     91.943               91.943         

Fondsen/omslagkosten 57.316               57.316-       2.874.128                            2.874.128     

Onderhoud -                   -           36.836                                36.836         

Overig/rente 60.000               53.715            6.285-         6.600.219                            367.919             6.968.138     

Tussentijdse winstneming 2.000.000        2.000.000   2.000.000                            2.000.000     

Kostenstijging -           -                                     116.806             116.806       

-           -                                     -             

Totaal 723.316              2.428.496       1.705.180 42.968.866                               2.999.545           45.968.411 
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Toelichting cash-flow: 

De grondexploitatie van Emmelhage fase 1 kent reeds een positieve boekwaarde. De 

verwachtingen zijn ook positief. De verwachte grondopbrengsten zijn jaarlijks hoger dan de 

verwachte kosten.   

Het resultaat van deze grondexploitatie (huidige verwachting is € 8,06 mln in 2023) zal 

worden toegevoegd aan de Algemene Reserve Grondexploitatie. Deze reserve kan vervolgens 

worden ingezet om eventuele verliezen op te vangen bij andere grondexploitaties. 

Het project Emmelhage kent een beperkt risiconiveau.   
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5.2 Complex 34 De Munt II fase 2 

 

5.2.1 Algemeen 

In 2007 is een exploitatieopzet voor deze fase van de bedrijvenlocatie vastgesteld.  

Op de onderstaande kaveltekening (figuur 5.3) betreft dit het noordelijke deel. Het terrein is 

met name geschikt voor bedrijven met een grote ruimtebehoefte (bijvoorbeeld logistiek). 

Door de uitgifte van grote kavels slinkt het aanbod.  

 

Tabel 5.5 Projectgegevens 

PROJECTGEGEVENS  

Type project Bedrijventerrein 

Ligging Uitleglocatie Emmeloord, ten oosten van A6  

Omvang 46,5 ha 

Omvang nog te realiseren 10,5 ha 

Looptijd 1-1-2022 

Profiel Lopende grondexploitatie met een hoog risico 

                               

 

Figuur 5.3 Verkavelingsplan De Munt II fase 2 

 

 

5.2.2 Opbrengsten 

In 2016 zijn er minder vierkante meters bedrijfsgrond verkocht dan vooraf begroot. Er is 

circa 2,60 hectare verkocht voor een totaalbedrag van circa € 1,69 miljoen. De verwachting 

was circa 5,6 hectare voor een totaalbedrag van € 2,84 miljoen. Wel zijn er meer kavels 

verkocht dan verwacht. Het niet realiseren van de begroting is te verklaren door het niet 

verkopen van de beoogde verkoop van het grote logistieke kavel (en doorschuift naar 2017).  

De Munt II fase 2 



 

Pagina 26 van 82 

 

 

We verwachten dat de verkoop van de resterende 10,5 hectare bedrijfsgrond nog 5 jaren in 

beslag gaat nemen, voor een totaalbedrag van circa € 6,15 miljoen.  

In het jaar 2017 verwachten we 5,48 hectare uit te geven voor een totaalbedrag van € 2,81 

miljoen. Voor deze 5,48 hectare zijn reeds overeenkomsten getekend.  

 

Tijdens de actualisatie van de grondexploitatie De Munt II fase 2 constateerden we een 

kleinere hoeveelheid uit te geven vierkante meters bedrijventerrein, dan begroot bij de 

vorige herziening. Dit leidt tot minder verwachte grondopbrengsten, waardoor het verwachte 

financiële resultaat verslechtert. Het effect is dat we een verliesvoorziening moeten treffen. 

Dit betreft een correctie op de vorige herziening. 

 

Tabel 5.6 Opbrengsten  
Opbrengsten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Bedrijfskavels 2.808.200          1.687.448        1.120.752-   10.706.867                          6.152.270           16.859.137   

Overige opbrengsten / Rente 15.000            15.000       489.125                               489.125       

Opbrengstenstijging -            -                                     -             

-            -                                     -             

Totaal 2.808.200          1.702.448       1.105.752- 11.195.992                              6.152.270           17.348.262  

 

5.2.3 Kosten 

Verwerving: 

Alle ontwikkelgronden binnen het exploitatiegebied zijn in eigendom van de gemeente. 

 

Bouw- en woonrijp maken: 

Er zijn geen bouwrijp- en woonrijp kosten gemaakt. Deze kosten schuiven we door. De 

resterende werkzaamheden betreffen het aanleggen van de randweg en het opnemen van 

een bestaande weg ten behoeve van een uitgifte. 

 

Tabel 5.7 Kosten  
Kosten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Verwerving -            7.693.473                            7.693.473     

Slopen opstallen -            21.700                                21.700         

Bouwrijp maken + aanleg rondweg/rotonde 279.110             36.867            242.243-      2.623.122                            1.637.794           4.260.916     

Woonrijpmaken/ Voltooien 51.625              51.625-       766.920                               309.752             1.076.672     

Planontwikkelingskosten 11.667              16.353            4.686         330.621                               53.647               384.269       

Voorbereiding en toezicht planuitvoering 39.688              18.078            21.611-       305.661                               243.443             549.105       

Risico en onvoorzien 16.537              16.537-       45                                      97.377               97.422         

Fondsen/ omslagkosten -                   -            158.931                               130.672             289.603       

Overig (incl. rente) 90.099              74.723            15.376-       3.745.717                            76.483               3.822.200     

Kostenstijging 20.000              20.000-       -                                     99.765               99.765         

-            -                                     -             

Totaal 508.726              146.020           362.706-     15.646.191                              2.648.934           18.295.125  

 

 

 

5.2.4 Resultaat en meerjarenperspectief 
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Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 0,94 miljoen negatief. Het resultaat is verbeterd 

met € 0,17 miljoen. Dit komt door de aanpassing van de rente (dit complex heeft namelijk 

een negatieve boekwaarde).   

Om het tekort op eindwaarde af te dekken is een verliesvoorziening getroffen van € 0,94 

miljoen.  

 

Tabel 5.8 Resultaat 

Financieel resultaat Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Totaal opbrengsten 11.195.992                          6.152.270          17.348.262      

Totaal kosten 15.646.191                          2.648.934          18.295.125      

Resultaat 4.450.199-                                 3.503.336          946.863-           

Resultaat netto contante waarde (01-01-2017) 900.016-            

 

Figuur 5.4 Cash-flow  
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Toelichting cash-flow: 

De verwachte einddatum van deze grondexploitatie is 1-1-2022. Er moet nog voor circa € 6,15 

miljoen aan bedrijfsgrond verkocht worden. De negatieve boekwaarde kan niet meer geheel 

worden terugverdiend, zo is de verwachting. We voorzien daarom een verliesvoorziening van € 

0,95 miljoen. 

Het uitgiftetempo is het belangrijkste risico van deze grondexploitatie. Voor de komende periode 

zijn er concrete uitgiftes voorzien.  
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5.3. Complex 38 De Munt II fase 1 

 

5.3.1 Algemeen 

Dit bedrijventerrein is vanaf 2004 in ontwikkeling gebracht. Het terrein is geschikt voor 

kantoren en gemengde bedrijvigheid. Op de onderstaande kaveltekening betreft dit het 

zuidelijke deel.  

 

Tabel 5.9 Projectgegevens 

PROJECTGEGEVENS  

Type project Bedrijventerrein 

Ligging Uitleglocatie Emmeloord, ten oosten van A6  

Omvang 24 ha 

Omvang nog te realiseren 8,96 ha 

Looptijd 1-1-2027 

Profiel Lopende grondexploitatie met een hoog risico 

                           

 

Figuur 5.5 Verkavelingsplan De Munt II fase 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Opbrengsten 
 

De Munt II fase 1 
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In 2016 zijn er minder vierkante meters bedrijfsgrond verkocht dan vooraf begroot. Er is 

circa 0,17 hectare verkocht voor een totaalbedrag van circa € 0,10 miljoen. De verwachting 

was circa 0,82 hectare voor een totaalbedrag van € 0,54 miljoen.   

We verwachten dat de verkoop van de resterende 8,96 hectare bedrijfsgrond nog 10 jaren in 

beslag gaat nemen, voor een totaalbedrag van circa € 5,82 miljoen.  

In het jaar 2017 verwachten we 0,90 hectare uit te geven voor een totaalbedrag van € 0,58 

miljoen.  

 

Tabel 5.10 Opbrengsten  
Opbrengsten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Bedrijfskavels 536.944              102.960          433.984-   2.435.648                            5.818.995           8.254.643   

Overige opbrengsten / Rente -         620.541                               620.541      

Opbrengstenstijging -         -                                     -            

-         -                                     -            

Totaal 536.944               102.960           433.984- 3.056.189                                 5.818.995           8.875.184  

 

5.3.3 Kosten. 

Er zijn nagenoeg geen kosten gemaakt in 2016. Dit houdt verband met het lage 

uitgiftetempo. Het complex is reeds bouw- en woonrijp gemaakt. Hiervoor hoeven geen 

kosten meer gemaakt te worden. Er is nog budget om de resterende uitgiftes af te handelen 

en het terrein te beheren gedurende de exploitatieperiode. 

 

Tabel 5.11 Kosten 
Kosten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Verwerving -         1.729.436                            1.729.436   

Slopen opstallen -         36.068                                36.068       

Bouw- en woonrijpmaken 1.818                 1.818-      3.278.400                            20.000               3.298.400   

Groenvoorzieningen -         76.147                                76.147       

Planontwikkelingskosten 5.000                 992                4.008-      183.435                               54.008               237.443      

Voorbereiding en toezicht planuitvoering 467                467        183.927                               183.927      

Risico  en onvoorzien -                    -         -                                     -            

Fondsen/ omslagkosten -                    -         98.998                                98.998       

Rentekosten 92.286               53.254            39.032-    3.447.046                            394.272             3.841.318   

Overig 7.500                 5.740              1.760-      132.601                               75.001               207.601      

Kostenstijging -         -                                     13.777               13.777       

-         -                                     -            

Totaal 106.604               60.453             46.150-   9.166.057                                 557.057              9.723.115  

 

5.3.4 Resultaat en meerjarenperspectief 

Het verwachte resultaat op eindwaarde is 0,85 miljoen (negatief). Het resultaat is verbeterd 

met € 0,23 miljoen. Dit komt door de aangepaste rente (dit complex heeft een negatieve 

boekwaarde). 

Om het tekort op eindwaarde af te dekken is een verliesvoorziening getroffen van € 0,85 

miljoen.    
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Tabel 5.12 Resultaat  

Financieel resultaat Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Totaal opbrengsten 3.056.189                            5.818.995           8.875.184        

Totaal kosten 9.166.057                            557.057              9.723.115        

Resultaat 6.109.868-                                 5.261.938           847.929-           

Resultaat netto contante waarde (01-01-2017) 766.101-            

 

 

Figuur 5.6 Cash-flow  
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Toelichting cash-flow: 

De verwachte einddatum van deze grondexploitatie is 1-1-2027. Er moet nog voor circa € 

5,82 miljoen aan grond verkocht worden. De verwachting is dat de relatief hoge negatieve 

boekwaarde niet terugverdiend kan worden. Voor het verwachte verlies op eindwaarde is een 

verliesvoorziening getroffen van circa € 0,85 miljoen. Het uitgiftetempo is het belangrijkste 

risico van deze grondexploitatie. 
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5.4 Complex 40 Bedrijventerrein Ens (vanaf 2009) 

 

5.4.1 Algemeen 

Complex 40 is het nieuwe bedrijventerrein in Ens. Op de onderstaande kaveltekening (figuur 

5.7) betreft dit het westelijk gelegen deel (de grote vierhoekige kavels boven de rode 

streep). 

 

Tabel 5.13 Projectgegevens 

PROJECTGEGEVENS  

Type project Bedrijventerrein 

Ligging Ens  

Omvang ± 14 ha (waarvan ± 10 ha uitgeefbaar) 

Omvang nog te realiseren 3,9 ha 

Looptijd 1-1-2027 

Profiel Lopende grondexploitatie beperkt risico         

 

Figuur 5.7 Verkavelingsplan bedrijventerrein Ens  

 

 

5.4.2 Opbrengsten 

In 2016 is er géén bedrijfsgrond uitgegeven op het bedrijventerrein Ens. We hadden begroot 

0,36 hectare uit te geven voor een totaalbedrag van € 0,18 miljoen.   

We verwachten dat de verkoop van de resterende 3,9 hectare bedrijfsgrond nog 10 jaren in 

beslag gaat nemen, voor een totaalbedrag van circa € 1,97 miljoen.  

In het jaar 2017 verwachten we 0,39 hectare uit te geven voor een totaalbedrag van € 0,197 

miljoen.  

 

Complex 40 
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Tabel 5.14 Opbrengsten  
Opbrengsten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Bedrijfskavels 179.395               179.395-   2.546.147                            1.973.350           4.519.497   

Overige opbrengsten / Rente 336                     5.235              4.899      55.940                                29.099               85.039       

Opbrengstenstijging -         -                                     -            

-         -                                     -            

Totaal 179.731                 5.235               174.496- 2.602.087                                 2.002.449           4.604.536  

 
5.4.3 Kosten 

Alle gronden zijn in eigendom van de gemeente.  

In 2016 zijn er nagenoeg geen kosten gemaakt binnen dit complex.  

Indien er uitzicht is op (een deel van de) uitgifte van het noordelijk gelegen uitgeefbare 

gebied, zal dit terrein ontsloten gaan worden.  

 

Tabel 5.15 Kosten  

 

 

5.4.4 Resultaat en meerjarenperspectief 

Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 0,91 miljoen positief. Het resultaat is nagenoeg 

gelijk gebleven ten opzichte van de vorige herziening. 

 

Tabel 5.16 Resultaat 

Financieel resultaat Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Totaal opbrengsten 2.602.087                            2.002.449             4.604.536        

Totaal kosten 2.590.772                            1.102.211             3.692.983        

Resultaat 11.315                                      900.238                 911.553           

Resultaat netto contante waarde (01-01-2017) 823.585            

 

Figuur 5.8 Cash-flow  

 

 

 

Kosten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

boekwaarde per 1-1-2009 -         37.743                                37.743       

Verwerving -         1.791.129                            1.791.129   

Bouwrijp maken 11.398            11.398    360.636                               653.516             1.014.152   

Woonrijp maken 64.500                 64.500-    888                                    189.410             190.298      

Planontwikkelingskosten 3.720                   3.720-      145.628                               40.921               186.549      

Voorbereiding en toezicht planuitvoering 8.247                   4.803              3.444-      76.246                                104.432             180.678      

Risico en onvoorzien 3.225                   3.225-      -                                     42.146               42.146       

Fondsen/ omslagkosten -                     -         -                                     -            

Overig/ rente 1.104                   127                977-        178.501                               19.336               197.837      

Kostenstijging -         -                                     52.451               52.451       

-         -                                     -            

Totaal 80.796                   16.328             64.467-   2.590.772                                 1.102.211           3.692.983 



 

Pagina 33 van 82 

 

-400000

-200000

0

200000

400000

600000

800000

1000000

bw 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027

opbrengsten-kosten cum. Kasstroom incl. rente

 

 

Toelichting cash-flow: 

De verwachte einddatum van deze grondexploitatie is 1-1-2027. Op dit moment is er sprake 

van een positieve boekwaarde. Er moet nog voor € 1,97 miljoen aan grond verkocht worden. 

De verwachting is dat deze exploitatie een positief eindresultaat laat zien. Het uitgiftetempo 

en de vraag naar bedrijfsgrond zijn de grootste risico’s van deze exploitatie.  
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5.5 Complex 41 Bedrijventerrein Dorpen 

 

5.5.1 Algemeen 

Complex 41 omvat een aantal bedrijventerreinen gelegen in de dorpen Marknesse, Rutten, 

Creil en Espel. Met uitzondering van enkele beschikbare uitgeefbare gronden zijn deze 

terreinen gereed.  

 

Tabel 5.17 Projectgegevens 

PROJECTGEGEVENS  

Type project Bedrijventerrein 

Ligging Uitleglocaties dorpen  

Omvang 6,9 ha 

Omvang nog te realiseren 2,2 ha 

Looptijd 1-1-2024 

Profiel Lopende grondexploitatie met beperkt risico         

  

 

Figuur 5.9 Verkavelingsplan Marknesse 

 

Figuur 5.10 Verkavelingsplan Rutten 
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Figuur 5.11 Verkavelingsplan Espel 

 

 

5.5.2 Opbrengsten 

In 2016 is er 0,74 hectare aan bedrijventerrein uitgegeven voor een totaalbedrag van € 0,36 

miljoen. Daarmee is er méér gerealiseerd dan begroot. De verwachting was circa 0,4 hectare 

voor een totaalbedrag van € 0,18 miljoen.   

We verwachten dat de verkoop van de resterende 2,2 hectare bedrijfsgrond nog 7 jaren in 

beslag gaat nemen, voor een totaalbedrag van circa € 0,98 miljoen.  

In het jaar 2017 verwachten we 0,32 hectare uit te geven voor een totaalbedrag van € 0,14 

miljoen.  
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Tabel 5.18 Opbrengsten  

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3 Kosten 

In 2016 zijn er nagenoeg geen kosten gemaakt op dit complex. De bouw- en 

woonrijpwerkzaamheden zijn gereed met uitzondering van wat afwerkingen.  

In 2009 en 2011 zijn reeds winstnemingen gedaan voor een totaalbedrag van € 1.200.000,-.  

 

Tabel 5.19 Kosten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.4 Resultaat en meerjarenperspectief 

Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 1,5 miljoen positief. Het resultaat is verslechterd 

met een totaalbedrag van € 0,12 miljoen. Dit komt door de aanpassing van de rente en 

daarnaast een kleine correctie op de werkelijk uit te geven bedrijfsmeters (bedrijventerrein 

Marknesse). 

 

Tabel 5.20 Resultaat 

Financieel resultaat Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Totaal opbrengsten 2.680.356                            1.055.891             3.736.247        

Totaal kosten 2.187.879                            53.214                 2.241.092        

Resultaat 492.477                                    1.002.677              1.495.155       

Resultaat netto contante waarde (01-01-2017) 1.392.626        

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Overbrenging naar complex 44 -         244.587                               244.587      

Bedrijven 179.424               358.906          179.482   2.243.282                            976.550             3.219.832   

Overig/ subsidies 1.992                   10.424            8.432      192.487                               79.341               271.828      

Opbrengstenstijging -         -                                     -            

-         -                                     -            

-         -                                     -            

Totaal 181.416                 369.330           187.914 2.680.356                                 1.055.891           3.736.247 

Kosten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Boekwaarde onroerend goed 31-12-2005 -         556.224                               556.224      

Bouwrijp maken 25.000                 1.651              23.349-    3.079                                  23.349               26.428       

Woonrijp maken 1.000                   1.000-      -                                     8.000                8.000         

Planontwikkelingskosten 1.676                   1.676-      22.550                                13.405               35.955       

Voorbereiding en toezicht planuitvoering 805                     3.225              2.420      61.745                                61.745       

Risico en onvoorzien 1.300                   1.300-      -                                     1.567                1.567         

Fondsen/ omslagkosten -         41.359                                41.359       

Onderhoud -         3.241                                  3.241         

Overig 1.250                   4.761              3.511      299.680                               5.239                304.919      

Tussentijdse winstneming -         1.200.000                            1.653                1.201.653   

Kostenstijging -         -                                     -            

-         -                                     -            

Totaal 31.031                   9.637               21.394-   2.187.879                                 53.214                 2.241.092 
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Figuur 5.12 Cash-flow  
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Toelichting cash-flow: 

De verwachte einddatum van deze grondexploitatie is 1-1-2024. Er moet nog voor circa € 

0,98 miljoen aan grond verkocht worden. De boekwaarde is reeds positief en dat blijft zo. Het 

financiële risico van deze exploitatie is beperkt. De hoogte van het uiteindelijke positieve 

resultaat is afhankelijk van de vraag naar bedrijfsgrond in de dorpen.  
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5.6 Complex 42 Bedrijventerrein Ens 

 

5.6.1 Algemeen 

Complex 42 omvat het oudste in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein in Ens, gelegen aan de 

noordwestkant van het dorp. Het betreft een kleinschalig bedrijventerrein, als uitbreiding op 

het bestaande bedrijventerrein. Zie de onderstaande kaveltekening (figuur 5.13). Het terrein 

is gelegen ten noordoosten van complex 40 (rechtsonder de rode streep op de 

kaveltekening). 

 

Tabel 5.21 Projectgegevens 

PROJECTGEGEVENS  

Type project Bedrijventerrein 

Ligging Uitleglocatie dorp  

Omvang 6,8 ha 

Omvang nog te realiseren 2,0 ha 

Looptijd 1-1-2027 

Profiel  Lopende grondexploitatie met beperkt risico 

                                                

 

Figuur 5.13 Verkavelingsplan Bedrijventerrein Ens 

 

 

 

 

 

 

Complex 42 
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Kosten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Verwerving -         648.501                               648.501      

Bouw- en woonrijp maken 36.000                 46.701            10.701    568.017                               8.000                576.017      

Planontwikkelingskosten 1.818                   297                1.521-      56.918                                19.703               76.621       

Voorbereiding en toezicht planuitvoering 4.815                   3.826              989-        53.914                                4.246                58.160       

Risico en onvoorzien 200                     200-        -                                     400                   400           

Fondsen/ omslagkosten -                     -         19.569                                19.569       

Onderhoud 658                     658-        8.419                                  8.419         

Overig/ rente 3.370                   3.678              308        167.592                               16.755-               150.837      

Kostenstijging -         -                                     3.727                3.727         

-         -                                     -            

Totaal 46.861                   54.502             7.641      1.522.930                                 19.321                 1.542.251 

 

5.6.2 Opbrengsten 

In 2016 is er geen bedrijfsgrond verkocht. We hielden rekening met de uitgifte van 0,18 

hectare voor een totaalbedrag van € 0,09 miljoen.   

We verwachten dat de verkoop van de resterende 2,0 hectare bedrijfsgrond nog 10 jaren in 

beslag gaat nemen, voor een totaalbedrag van circa € 1,0 miljoen.  

In het jaar 2017 verwachten we 0,20 hectare uit te geven voor een totaalbedrag van € 0,10 

miljoen.  

 

Tabel 5.22 Opbrengsten  

 

 

 

 

 

 

 

5.6.3 Kosten 

In 2016 zijn er beperkt kosten gemaakt. Er zijn wat afrondende werkzaamheden gedaan. 

Het complex is bouw- en woonrijp, met uitzondering van wat kleine afwerkingen.  

 

Tabel 5.23 Kosten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.4 Resultaat en meerjarenperspectief 

De verwachte resultaat op eindwaarde is € 0,71 miljoen positief. Het resultaat is nagenoeg 

gelijkgebleven ten opzichte van de vorige herziening. 

 

Tabel 5.24 Resultaat 

Financieel resultaat Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Totaal opbrengsten 1.250.162                            1.001.050             2.251.212        

Totaal kosten 1.522.930                            19.321                 1.542.251        

Resultaat 272.768-                                    981.729                 708.961           

Resultaat netto contante waarde (01-01-2017) 640.543            

 

Opbrengsten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Niet commerciele voorzieningen -         206.440                               206.440      

Bedrijven 91.005                 -                91.005-    895.393                               1.001.050           1.896.443   

Overig/ subsidies 6.467              6.467      148.329                               148.329      

Opbrengstenstijging -         -                                     -            

-         -                                     -            

-         -                                     -            

Totaal 91.005                   6.467               84.538-   1.250.162                                 1.001.050           2.251.212 
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Figuur 5.14 Cash-flow 
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Toelichting cash-flow: 

De verwachte einddatum van deze grondexploitatie is 1-1-2027. Er moet nog voor circa        

€ 1,0 miljoen aan grond verkocht worden. Deze exploitatie laat een positief eindresultaat 

zien. De boekwaarde is nog negatief maar zal naar verwachting in 2019 de nullijn passeren. 

De hoogte van het positieve financiële resultaat is afhankelijk van de bedrijfsgrond behoefte 

in Ens de komende jaren.  
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5.7 Complex 43 Bedrijventerrein Creilerpad 

 

5.7.1 Algemeen 

Complex 43 omvat het bedrijventerrein gelegen aan de noordoostkant van Creil. Het betrof 

oorspronkelijk een kleinschalig bedrijventerrein ten behoeve van agrarische opslag- en 

verwerkingsbedrijven. Het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het bedrijventerrein was 

per juli 2006 onherroepelijk. Vanwege de beperkte vraag naar agrarische bestemde 

bedrijvigheid is het bestemmingsplan herzien (2010) en is de bestemming verruimd naar 

‘algemeen bedrijventerrein’. Hiermee wordt beoogd de grondverkoop te bespoedigen.  

 

Figuur 5.15 Bedrijventerrein Creil Noord 

 

 

Tabel 5.25 Projectgegevens 

PROJECTGEGEVENS  

Type project Bedrijventerrein 

Ligging Uitleglocatie dorp  

Omvang 8,1 ha 

Omvang nog te realiseren 1,17 ha 

Aantal Variabel (minimaal opp. perceel > 7.500 m2) 

Looptijd 1-1-2024 

Profiel Lopende grondexploitatie met normaal risico 
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5.7.2 Opbrengsten 

In 2016 is er circa 0,60 hectare aan bedrijfsgrond verkocht voor een totaalbedrag van € 0,21 

miljoen. De verwachting was circa 0,6 hectare voor een totaalbedrag van € 0,24 miljoen.   

We verwachten dat de verkoop van de resterende 1,17 hectare bedrijfsgrond nog 7 jaren in 

beslag gaat nemen, voor een totaalbedrag van circa € 0,47 miljoen.  

In het jaar 2017 verwachten we 0,17 hectare uit te geven voor een totaalbedrag van € 0,07 

miljoen.  

 

Tabel 5.26 Opbrengsten  

 

 

 

 

 

 

5.7.3 Kosten 

In 2016 zijn er nagenoeg géén kosten gemaakt binnen dit complex. Ook dit complex is 

geheel bouw- en woonrijp.   

 

Tabel 5.27 Kosten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.3 Resultaat en meerjarenperspectief 

Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 0,001 miljoen negatief. Het resultaat is verbeterd 

met een totaalbedrag van circa € 40.000,-.   

 

Om het tekort op eindwaarde af te dekken is een verliesvoorziening getroffen van € 0,001 

miljoen. 

Opbrengsten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Bedrijven 240.800             206.020          34.780-  1.489.271                            466.640             1.955.911   

Overig/subsidies 1.650              1.650    63.871                                0                      63.871       

Opbrengstenstijging -       -                                     -            

-       -                                     -            

Totaal 240.800              207.670           33.130- 1.553.142                                 466.640              2.019.782 

Kosten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Verwerving -       548.650                               548.650      

Bouwrijp maken -       714.354                               -                   714.354      

Woonrijp maken 4.000                4.000-    254.253                               6.000                260.253      

Planontwikkelingskosten 4.440                127                4.313-    39.605                                7.000                46.605       

Voorbereiding en toezicht planuitvoering 3.891                3.891-    102.791                               750                   103.541      

Risico en onvoorzien 200                   200-       -                                     300                   300           

Fondsen/ omslagkosten -       21.572                                21.572       

Onderhoud -       843                                    843           

Overig/ rente 10.918               6.112              4.806-    293.267                               30.064               323.331      

Kostenstijging -       -                                     1.358                1.358         

-       -                                     -            

Totaal 23.449                 6.239               17.210- 1.975.335                                 45.472                 2.020.807 
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Tabel 5.28 Resultaat  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.16 Cash-flow 
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Toelichting cash-flow: 

De verwachte einddatum van deze grondexploitatie is 1-1-2024. Er moet nog voor circa € 

0,47 miljoen aan grond verkocht worden. Er is sprake van een negatieve boekwaarde van 

circa € 0,42 miljoen. De verwachting is dat er aan het einde van de looptijd een klein negatief 

financieel resultaat resteert. Het uiteindelijke financiële resultaat is afhankelijk van de 

bedrijfsgrond behoefte in Creil voor de komende jaren.  

Voor het verwachte negatieve financiële resultaat hebben we een verliesvoorziening getroffen 

van € 1.025,-. 

 

 

 

 

Financieel resultaat Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Totaal opbrengsten 1.553.142                            466.640             2.019.782        

Totaal kosten 1.975.335                            45.472               2.020.807        

Resultaat 422.193-                                    421.168              1.025-               

Resultaat netto contante waarde (01-01-2017) 955-                   
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5.8 Complex 65 Ens-Zuidoost 

 

5.8.1 Algemeen 

Dit complex betreft de eerste fase van het project Ens-Zuidoost. Het bestemmingsplan en de 

grondexploitatie zijn in januari 2011 in de raadsvergadering vastgesteld. Het plan zal 

gefaseerd ontwikkeld worden conform de woningbehoefte in Ens voor de jaren 2017-2026. 

In complex 65 is een deel nog niet geprogrammeerd en gewaardeerd tegen de agrarische 

waarde. Afhankelijk van de marktvraag wordt bezien of dit deel ook in ontwikkeling wordt 

genomen. Op de kaveltekening is de eerste planfase zichtbaar (figuur 5.17). 

 

Tabel 5.29 Projectgegevens 

PROJECTGEGEVENS  

Type project Woningbouw 

Ligging Uitleglocatie dorp   

Omvang 10,6 ha 

Aantal 78 woningen 

Aantal nog te realiseren 77 woningen 

Looptijd 1-1-2027 

Profiel Lopende grondexploitatie met een hoog risico     

 

Figuur 5.17 Verkavelingsplan Ens Zuidoost 
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5.8.2 Opbrengsten 

In 2016 is er één kavel verkocht voor een totaalbedrag van € 0,044 miljoen. De verwachting 

was om 8 kavels te verkopen. Als gevolg van de vertraging van het bouwrijp maken zal een 

aantal verkochte kavels pas in 2017 worden overgedragen.  

We verwachten dat de verkoop van 77 kavels 10 jaren in beslag gaat nemen (gemiddeld 

circa 8 kavels per jaar), voor een totaalbedrag van circa € 3,2 miljoen. 

Voor 2017 verwachten we 23 kavels te verkopen. Een groot deel van de deze kavels is reeds 

verkocht op het moment van dit schrijven. 

 

Naast de uitgifte van woningbouwkavels houden we rekening met de verkoop van ruim 5,7 

hectare aan agrarische grond. Deze grond is bestemd als woningbouwgrond, maar behoefte 

prognoses wijzen uit dat deze grond voorlopig niet nodig is voor woningbouw.    

 

Tabel 5.30 Opbrengsten  

 

 

 

 

 

 

5.8.3 Kosten 

Alle gronden zijn in 2010 verworven. Er bestond  toen al een boekwaarde voor dit complex. 

Dit heeft te maken met plankosten (o.a. stedenbouwkundig plan) en uitgevoerde 

onderzoeken (o.a. archeologie, flora en fauna). 

In 2016 is het terrein woonrijpgemaakt. Een deel van de kosten zal ook nog in 2017 worden 

geboekt. De verwachte kosten van het bouwrijp maken vallen binnen het gereserveerde 

budget. 

De bouw- en woonrijpwerkzaamheden van de resterende twee ontwikkelfases hebben we 

later in de tijd gefaseerd en parallel laten lopen met de verwachte gronduitgiftes.   

 

Tabel 5.31 Kosten  
Kosten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Boekwaarde POK -         297.338                               297.338      

Verwerving -         1.794.925                            1.794.925   

Bouwrijp maken 676.000                  374.183          301.817-   398.081                               799.968             1.198.049   

Woonrijp maken -                        -         -                                     604.891             604.891      

Planontwikkelingskosten 20.216                    16.455            3.761-      74.877                                205.925             280.801      

Voorbereiding en toezicht planuitvoering 89.160                    44.787            44.373-    97.131                                189.857             286.988      

Risico en onvoorzien 33.800                    33.800-    -                                     70.243               70.243       

Overig/ rente 41.202                    33.438            7.764-      344.223                               285.775             629.998      

Kostenstijging -         -                                     165.306             165.306      

-         -                                     -            

Totaal 860.379                     468.864           391.515- 3.006.574                                 2.321.966           5.328.539  

 

Opbrengsten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Woningen 335.373                  44.505            290.868-   44.505                                3.204.779           3.249.284   

Agrarische grond -         -                                     402.402             402.402      

Overig/ subsidies 15.741            15.741    50.029                                50.029       

Opbrengstenstijging -         -                                     -            

-         -                                     -            

Totaal 335.373                     60.246             275.127- 94.534                                      3.607.181           3.701.715 
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5.8.4 Resultaat en meerjarenperspectief 

Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 1.63 miljoen negatief. Het resultaat op 

eindwaarde is met circa € 0,1 miljoen verbeterd en dat komt met name door de aangepaste 

rente.  

 

Om het tekort op eindwaarde af te dekken is een verliesvoorziening getroffen van € 1,63 

miljoen.  

 

Tabel 5.32 Resultaat  
Financieel resultaat Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Totaal opbrengsten 94.534                                3.607.181                3.701.715        

Totaal kosten 3.006.574                            2.321.966                5.328.539        

Resultaat 2.912.040-                                 1.285.215                 1.626.825-       

Resultaat netto contante waarde (01-01-2017) 1.469.830-        

 

Figuur 5.18 Cash-flow 
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Toelichting cash-flow: 

De verwachte einddatum van deze grondexploitatie is 1-1-2027. Er moet voor circa               

€ 3,2 miljoen aan grond verkocht worden. Gezien de relatief hoge negatieve boekwaarde van 

circa € 2,9 miljoen is het niet mogelijk om een positief sluitende exploitatie te realiseren. Het 
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afzettempo en de feitelijke behoefte aan woningbouwgrond zijn de grootste risico’s van deze 

exploitatie. Het uiteindelijke financiële resultaat hangt samen met deze risico’s. Om het 

negatieve financiële resultaat op eindwaarde af te dekken is een verliesvoorziening van 

€ 1,63 miljoen getroffen.  
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5.9 Complex 67-1 Bant-Zuidoost fase 1 

 

5.9.1 Algemeen 

Complex 67-1 omvat fase 1 van de woningbouw uitbreidingslocatie aan de oostkant van de 

bebouwde kom van Bant. In deze fase worden 66 woningen gerealiseerd. Voor fase 1 is het 

bestemmingsplan in 2006 onherroepelijk geworden. In 2007 is het complex in exploitatie 

genomen.  

 

Tabel 5.33 Projectgegevens 

PROJECTGEGEVENS  

Type project Woningbouw 

Ligging Uitleglocatie dorp   

Omvang 4,7 ha 

Aantal 66 woningen 

Aantal nog te realiseren 11 woningen 

Looptijd 1-1-2022 

Profiel Lopende grondexploitatie met  een normaal risico 

                                 

 

Figuur 5.19 Verkavelingsplan Bant Zuid-oost fase 1 

 

 

5.9.2 Opbrengsten 

In 2016 zijn er géén kavels verkocht. De verwachting was om 3 kavels te verkopen voor een 

totaalbedrag van € 0,13 miljoen. We verwachten dat de verkoop van de resterende 11 kavels 

nog 5 jaren in beslag gaat nemen (gemiddeld circa 2 kavels per jaar), voor een totaalbedrag 

Bant Zuid-oost fase 1 
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van circa € 0,67 miljoen. In het jaar 2017 verwachten we 2 kaveluitgiftes voor een 

totaalbedrag van circa € 0,13 miljoen.  

Bij de vorige herziening gingen we nog uit van de uitgifte van 13 kavels, echter 4 kavels voor 

rijwoningen zijn ingewisseld voor 2 kavels voor twee-onder-een-kap woningen, waardoor er 

in totaal nog 11 kavels resteren.  

 

Tabel 5.34 Opbrengsten 

 

 

 

 

 

 

5.9.3 Kosten 

Alle gronden zijn reeds verworven. In 2016 hebben er woonrijpwerkzaamheden 

plaatsgevonden onder het bedrag dat we begroot hadden.  

De resterende woonrijp werkzaamheden zullen min of meer parallel aan de uitgiftes 

plaatsvinden.  

 

Tabel 5.35 Kosten  
Kosten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Verwerving -         943.077                               943.077      

Bouwrijp maken 405                405        743.423                               -                   743.423      

Woonrijp maken 32.500                 21.563            10.937-    507.765                               306.684             814.449      

Planontwikkelingskosten 5.000                   1.659              3.341-      204.109                               28.341               232.450      

Voorbereiding en toezicht planuitvoering 8.363                   5.110              3.253-      195.053                               45.068               240.121      

Risico en onvoorzien 1.625                   1.625-      -                                     15.334               15.334       

Fondsen/ omslagkosten -         93.741                                93.741       

Onderhoud / Beheer -         4.888                                  4.888         

Overig/ rente 12.381                 4.469              7.912-      722.803                               103.235             826.038      

Kostenstijging -         -                                     22.893               22.893       

-         -                                     -            

Totaal 59.869                   33.206             26.663-   3.414.859                                 521.555              3.936.414  
 

 
5.9.4 Resultaat en meerjarenperspectief 

Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 0,31 miljoen negatief. Het resultaat is ongeveer 

gelijk gebleven aan het resultaat bij de vorige herziening.  

 

Om het tekort op eindwaarde af te dekken is een verliesvoorziening getroffen van € 0,31 

miljoen.  

 

Tabel 5.36 Resultaat 

Financieel resultaat Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Totaal opbrengsten 2.960.270                            668.365               3.628.635        

Totaal kosten 3.414.859                            521.555               3.936.414        

Resultaat 454.589-                                    146.810                 307.779-           

Resultaat netto contante waarde (01-01-2017) 292.552-            

Opbrengsten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Woningen 133.213               133.213-   2.877.951                            668.365             3.546.316   

Overig/subsidies 1.229              1.229      82.319                                82.319       

Opbrengstenstijging -         -                                     -            

-         -                                     -            

Totaal 133.213                 1.229               131.984- 2.960.270                                 668.365              3.628.635 
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Figuur 5.20 Cash-flow 
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Toelichting: 

De verwachte einddatum van deze grondexploitatie is 1-1-2022. Er moet nog voor circa € 

0,67 miljoen aan grond verkocht worden. De negatieve boekwaarde van circa € 0,45 miljoen 

kan niet meer geheel terugverdiend worden. Het uiteindelijke financiële resultaat wordt 

bepaald door het uitgiftetempo van de resterende woningbouwkavels. Het negatieve 

financiële resultaat op eindwaarde van € 0,31 miljoen wordt afgedekt door een 

verliesvoorziening.  
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5.10 Complex 67-2 Bant Zuidoost fase 2 

 

5.10.1 Algemeen  

Bant Zuidoost fase 2 is de tweede ontwikkelfase van het uitbreidingsplan van Bant. Het is 

gelegen ten zuiden van de Boshoek. Met fase 2 ontstat er een diverser kavelaanbod in Bant. 

 

Tabel 5.37 Projectgegevens 

PROJECTGEGEVENS  

Type project Woningen 

Ligging Fase 2 van de uitbreidingswijk van Bant, ten 
zuiden van de Boshoek. 

Omvang ± 2,3 ha. 

Aantal 58 woningen, waarvan 38 binnen de gestelde 
maximale 10-jaarstermijn. 

Aantal nog te realiseren Idem als bij aantal. 

Looptijd 1-1-2027 (maximale 10-jaarstermijn). 

Profiel 
Lopende exploitatie met een normaal risico  
                     

 

Figuur 5.21 Verkavelingsplan Bant Zuid-oost fase 2 (eerste planfase) 

 

 

5.10.2 Opbrengsten 

In 2016 hadden we géén grondopbrengsten begroot.  

We verwachten de 58 kavels uit te geven in 17 jaar voor een totaalbedrag van € 2,44 

miljoen. Voor 2017 houden we rekening met de verkoop van 4 kavels voor een totaalbedrag 

van € 0,19 miljoen.  

Bant Zuid-oost fase 2 
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Binnen de maximale 10-jaarstermijn gaan we uit van de verkoop van 38 kavels (circa 4 

kavels per jaar) voor een totaalbedrag van € 1,7 miljoen. 

 

Tabel 5.38 Opbrengsten 
Opbrengsten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Woningen 1.240              1.240   1.240                                  1.702.534           1.703.774   

Overige opbrengsten -      -                                     -            

-      -                                     -            

Totaal -                                         1.240               1.240  1.240                                         1.702.534           1.703.774  

 

5.10.3 Kosten 

In 2016 zijn er beperkt kosten gemaakt. Het terrein ligt er reeds ontsloten en bouwrijp bij; er 

hoeven voor de eerste planfase nauwelijks kosten gemaakt te worden.  

 

De verwachte kosten na de maximale 10-jaarstermijn hebben een relatie met de nog uit te 

geven kavels na deze termijn.  

 

Tabel 5.39 Kosten 

Kosten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Boekwaarde onroerend goed -      -                                     -            

Verwerving -      832.140                               832.140      

Slopen opstallen -      -                                     -            

Saneren -      -                                     -            

Bouwrijp maken -      -                                     103.781             103.781      

Woonrijp maken -      -                                     60.383               60.383       

Planontwikkelingskosten 3.914              3.914   24.669                                57.487               82.156       

Voorbereiding en toezicht planuitvoering -      -                                     20.520               20.520       

Risico en onvoorzien -      -                                     8.208                8.208         

Toerekenbare bovenwijkse kosten 'verkeersmaatregelen' -      -                                     -                   -            

Tijdelijk beheer -      -                                     -            

Overig -      87.381                                41.120               128.501      

Kostenstijging -      -                                     14.862               14.862       

-      -                                     -            

Totaal -                                         3.914               3.914  944.190                                    306.362              1.250.552  

 

5.10.4 Resultaat en meerjarenperspectief 

Het verwachte resultaat op eindwaarde (01-01-2027) is € 0,45 miljoen positief.  

 

Tabel 5.40 Resultaat  
Financieel resultaat Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Totaal opbrengsten 1.240                                  1.702.534                         1.703.774        

Totaal kosten 944.190                               306.362                            1.250.552        

Resultaat 942.951-                                    1.396.173                             453.222           

Resultaat netto contante waarde (01-01-2017) 409.484            
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Figuur 5.22 Cash-flow  
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Toelichting cash-flow 

De inbrengwaarde van dit complex zorgt voor een negatieve boekwaarde. Met de verwachte 

verkoop van woningbouwkavels maken we deze kosten goed. De verwachting is dat we in het 

jaar 2022 het 0-punt passeren en er na de maximale 10-jaarstermijn (01-01-2017) een 

positief ontwikkelresultaat resteert.  
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5.10 Complex 68 Espelerpad 

 

5.11.1 Algemeen 

Complex 68 omvat de woningbouwuitbreidingslocatie aan de westkant van de bebouwde kom 

van Espel. Het bestemmingsplan is in augustus 2006 onherroepelijk geworden. In november 

2006 is het complex in exploitatie genomen.  

Het aantal woningen is fors voor de grootte van het dorp Espel. Vandaar dat de exploitatie is 

opgeknipt in 2 fasen. Fase 2 is vooralsnog niet geprogrammeerd.    

 

Tabel 5.41 Projectgegevens 

PROJECTGEGEVENS  

Type project Woningbouw 

Ligging Uitleglocatie dorp   

Omvang 9,6 ha 

Aantal 168 woningen 

Aantal nog te realiseren 24 woningen 

Looptijd 1-1-2024 

Profiel Grondexploitatie met een normaal risico     

 

Figuur 5.23 Verkavelingsplan Espelerpad  
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5.11.2 Opbrengsten 

In 2016 zijn er 5 kavels verkocht voor een totaalbedrag van € 0,07 miljoen. De verwachting 

was om 3 kavels ter verkopen voor een totaalbedrag van  € 0,15 miljoen.  

We verwachten dat de verkoop van de resterende 24 kavels nog 7 jaren in beslag gaat 

nemen (gemiddeld circa 3 a 4 kavels per jaar), voor een totaalbedrag van circa € 0,90 

miljoen.  

In het jaar 2017 verwachten we 12 kaveluitgiftes voor een totaalbedrag van circa  € 0,23 

miljoen. 10 van de 12 kavels betreft kavels ten behoeve van rijwoningen. Deze zijn reeds 

verkocht bij het schrijven van dit document.  

Er heeft een herverkaveling plaatsgevonden, waarbij een aantal vrijstaande kavels zijn 

gewijzigd in twee-onder-een-kap woningen en twee-onder-een-kap woningen zijn ingewisseld 

voor rijwoningen. Per saldo zijn er 5 kavels bijgekomen. 

 

We waarderen ruim 4,6 hectare tegen de agrarische waarde. Dit betreft Espelerpad fase 2. 

Wanneer definitief besloten wordt om dit deel in exploitatie te nemen, wijzigt de waardering.     

 

Tabel 5.42 Opbrengsten  
Opbrengsten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Woningen 147.855                      68.776            79.079-    2.761.304                            889.455             3.650.759   

Agrarische grond -         -                                     322.000             322.000      

Huren/ pachten 5.400              5.400      18.285                                18.285       

Overig/ subsidies 2.830              2.830      77.193                                77.193       

Opbrengstenstijging -         -                                     -            

-         -                                     -            

Totaal 147.855                          77.006             70.849-   2.856.782                                 1.211.455           4.068.237  

 

5.11.3 Kosten 

Alle gronden zijn reeds verworven. In 2016 zijn er nagenoeg geen kosten gemaakt op dit 

complex. 

De overige woonrijpwerkzaamheden zullen min of meer parallel lopen aan de verwachte 

gronduitgiftes.  

 

Tabel 5.43 Kosten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Verwerving -         948.664                               948.664      

Bouwrijp maken -         993.856                               53.828               1.047.684   

Woonrijp maken 22.500                        289                22.211-    138.876                               343.484             482.360      

Planontwikkelingskosten 5.041                          4.481              560-        142.457                               29.060               171.517      

Voorbereiding en toezicht planuitvoering 8.132                          4.114              4.019-      195.503                               52.812               248.315      

Risico en onvoorzien 1.125                          1.125-      91                                      19.866               19.957       

Fondsen/ omslagkosten -                            -         263.890                               263.890      

Onderhoud -                            -         6.450                                  6.450         

Overig/ rente 37.620                        8.115              29.505-    363.045                               58.624               421.669      

Kostenstijging -         -                                     38.295               38.295       

-         -                                     -            

Totaal 74.419                            16.998             57.420-   3.052.832                                 595.968              3.648.800 
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5.11.4 Resultaat en meerjarenperspectief 

Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 0,42 miljoen. Het resultaat is verslechterd met 

circa € 0,03 miljoen.   

 

Tabel 5.44 Resultaat  
Financieel resultaat Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Totaal opbrengsten 2.856.782                            1.211.455                    4.068.237        

Totaal kosten 3.052.832                            595.968                      3.648.800        

Resultaat 196.050-                                    615.487                          419.437           

Resultaat netto contante waarde (01-01-2017) 390.674            

 

 
Figuur 5.24 Cash-flow 
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Toelichting: 

De verwachte einddatum van deze grondexploitatie is 1-1-2024. Er moet nog voor circa € 1,2 

miljoen aan grond verkocht worden. Aan het eind van de looptijd verwachten we een positief 

financieel ontwikkelresultaat van € 0,42 miljoen.  

Net als bij de andere woningbouw complexen in de dorpen zijn het afzettempo en de 

werkelijke behoefte naar woningbouwgrond de grootste risico’s.    
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5.11 Complex 71 Creil-Oost 

 
5.12.1 Algemeen 

Complex 71 omvat fasen 1 en 2 van de woningbouw uitbreidingslocatie aan de oostkant van 

de bebouwde kom van Creil. Fase 1 is inmiddels afgerond. Het bestemmingsplan voor deze 

fase is sinds 2000 onherroepelijk.   

Ook voor de tweede fase is de bestemmingsplanprocedure afgerond. Naar verwachting kan 

het complex per 1-1-2026 worden afgesloten. 

 

Tabel 5.45 Projectgegevens 

PROJECTGEGEVENS  

Type project Woningbouw 

Ligging Uitleglocatie dorp   

Omvang ± 4,8 ha fase 2 

Aantal 56 woningen 

Aantal nog te realiseren  34 woningen 

Looptijd 1-1-2026 

Profiel Lopende grondexploitatie met een normaal risico 

                         

 

Figuur 5.25 Verkavelingsplan Creil-Oost 
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5.12.2 Opbrengsten 

In 2016 zijn er 11 kavels verkocht voor een totaalbedrag van circa € 0,32 miljoen. De 

verwachting was om 5 kavels ter verkopen voor een totaalbedrag van  € 0,22 miljoen.  

We verwachten dat de verkoop van de resterende 34 kavels nog 9 jaren in beslag gaat 

nemen (gemiddeld circa 4 kavels per jaar), voor een totaalbedrag van circa € 1,74 miljoen. 

In het jaar 2017 verwachten we 11 kaveluitgiftes voor een totaalbedrag van circa € 0,41 

miljoen.  

 

De totale verwachte grondopbrengst valt wat lager uit dan bij de vorige herziening, omdat 

een aantal vrijstaande kavels zijn herverkaveld naar twee-onder-een-kap woningen, een paar 

twee-onder-een-kap woningen zijn herverkaveld naar rijwoningen en we een aantal kavels 

voor vrijstaande woningen aan de onderkant van de gestelde grondprijs bandbreedte 

beprijzen.  

 

Tabel 5.46 Opbrengsten  

 

 

 

 

 

 
5.12.3 Kosten 

Alle gronden binnen dit complex zijn reeds in het bezit van de gemeente.  

In 2016 is het zuidelijk deel van het plangebied bouwrijp gemaakt in verband met de uitgifte 

van woningbouwkavels binnen dit gebied. Deze werkzaamheden waren niet in 2016 niet 

voorzien. Daarom hebben we kosten naar voren in de tijd geschoven. 

 

Tabel 5.47 Kosten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.12.4 Resultaat en meerjarenperspectief 

Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 1,07 miljoen positief. Het resultaat is 

verslechterd met € 0,16 miljoen. Dit komt doordat we minder grondopbrengsten verwachten 

Opbrengsten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Woningen 223.338                      320.310          96.973    1.218.085                            1.737.300           2.955.385   

Overig/ subsidies -         6.901                                  566                   7.468         

Opbrengstenstijging -         -                                     -            

-         -                                     -            

Totaal 223.338                          320.310           96.973   1.224.986                                 1.737.866           2.962.853 

Kosten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Saldo boekwaarde 31-12-2011 -         441.488                               441.488      

Bouwrijp maken 187.780          187.780   455.914                               83.875               539.789      

Woonrijp maken 17.000                        17.000-    18.216                                387.872             406.088      

Planontwikkelingskosten 10.000                        6.667              3.333-      66.675                                93.333               160.009      

Voobereiding en toezicht planuitvoering 8.699                          10.729            2.030      75.002                                76.261               151.263      

Risico en onvoorzien 850                            850-        -                                     23.587               23.587       

Overig 3.795                          620                3.175-      112.156                               5.100-                107.056      

Kostenstijging -                            -         -                                     63.793               63.793       

-         -                                     -            

Totaal 40.344                            205.796           165.452 1.169.451                                 723.621              1.893.073 
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dan bij de vorige herziening, als gevolg van een herverkaveling en het omlaag aanpassen van 

de prijs van een aantal vrijstaande kavels, binnen de gestelde grondprijs bandbreedte van de 

Grondprijzenbrief 2017. 

 

Tabel 5.48 Resultaat 

Financieel resultaat Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Totaal opbrengsten 1.224.986                            1.737.866                    2.962.853        

Totaal kosten 1.169.451                            723.621                      1.893.073        

Resultaat 55.535                                      1.014.245                      1.069.781       

Resultaat netto contante waarde (01-01-2017) 976.402            

 
Figuur 5.26 Cash-flow  
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Toelichting cash-flow: 

De verwachte einddatum van deze grondexploitatie is 1-1-2026. Er moet nog voor circa €        

1,74 miljoen aan grond verkocht worden. Aan het einde van de looptijd verwachten we een 

positief resultaat van € 1,07 miljoen. Het risico van deze explotiatie is beperkt; de 

boekwaarde is reeds positief. Het uiteindelijke financiele resultaat is afhankelijk van het 

uitgiftetempo en de behoefte naar woningbouwgrond.  
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5.12 Complex 72 Luttelgeest-Zuid 

 

5.13.1 Algemeen 

Complex 72 omvat fase 2 en fase 3 van de woningbouw uitbreidingslocatie aan de zuidkant 

van de bebouwde kom van Luttelgeest. In totaal zullen hier 90 woningen worden 

gerealiseerd. Het bestemmingsplan is per 2004 onherroepelijk. Fase 2 is reeds gerealiseerd 

en fase 3 is in ontwikkeling. Naar verwachting kan het complex per 1-1-2021 worden 

afgesloten. 

 

Tabel 5.49 Projectgegevens 

PROJECTGEGEVENS  

Type project Woningbouw 

Ligging Uitleglocatie dorp   

Omvang 9,7 ha 

Aantal 90 woningen 

Aantal nog te realiseren 11 woningen 

Looptijd 1-1-2021 

Profiel Lopende grondexploitatie laag risico    

 

Figuur 5.27 Verkavelingsplan Luttelgeest-Zuid  

 

 

5.13.2 Opbrengsten 

In 2016 zijn er 4 kavels verkocht voor een totaalbedrag van circa € 0,20 miljoen. Dit is om 

en nabij gelijk aan de verwachting voor dat jaar.   
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We verwachten dat de verkoop van de resterende 11 kavels nog 3 jaren in beslag gaat 

nemen (gemiddeld circa 4 kavels per jaar), voor een totaalbedrag van circa € 0,69 miljoen. 

In het jaar 2017 verwachten we 4 kaveluitgiftes voor een totaalbedrag van circa € 0,23 

miljoen. 

 

Tabel 5.50 Opbrengsten 

 

 

 

 

 

5.13.3 Kosten 

Alle gronden zijn reeds in het bezit van de gemeente en zijn reeds bouwrijp. In 2016 hebben 

er woonrijp activiteiten plaatsgevonden. De overige woonrijpwerkzaamheden zullen parallel 

aan de uitgiftes plaatsvinden. 

 

Tabel 5.51 Kosten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.13.4 Resultaat en meerjarenperspectief 

Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 0,96 miljoen positief. Het resultaat is 

verslechterd met circa € 0,08 miljoen. Dit is te wijten aan het omlaag bijstellen van de 

uitgeefbare meters van een tweetal kavels.  

 

Tabel 5.52 Resultaat  
Financieel resultaat Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Totaal opbrengsten 4.010.311                            691.482               4.701.793        

Totaal kosten 3.473.857                            265.017               3.738.874        

Resultaat 536.454                                    426.465                 962.917           

Resultaat netto contante waarde (01-01-2017) 924.612            

 

 

Kosten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Verwerving -         657.327                               657.327      

Bouwrijp maken 488                488        744.703                               -                   744.703      

Woonrijp maken 42.000                 26.190            15.810-    398.937                               184.290             583.227      

Planontwikkelingskosten 9.296                   1.756              7.541-      107.491                               44.726               152.217      

Voorbereiding en toezicht planuitvoering 5.832                   7.435              1.603      193.451                               21.724               215.175      

Risico en onvoorzien 2.100                   2.100-      -                                     9.215                9.215         

Fondsen/ omslagkosten -                     -         358.635                               358.635      

Onderhoud -                     -         17.186                                5.468-                11.718       

Overig 2.187                   1.727              460-        266.127                               266.127      

Tussentijdse winstneming -         730.000                               730.000      

Kostenstijging -         -                                     10.531               10.531       

-         -                                     -            

Totaal 61.415                   37.596             23.819-   3.473.857                                 265.017              3.738.874 

Opbrengsten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Woningen 236.630               195.840          40.790-    3.846.030                            686.010             4.532.040   

Overig/ subsidies 5.614                   3.930              1.684-      164.281                               5.472                169.753      

Opbrengstenstijging -         -                                     -            

-         -                                     -            

Totaal 242.244                 199.770           42.474-   4.010.311                                 691.482              4.701.793 
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Figuur 5.28 Cash-flow  
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Toelichting cash-flow: 

De verwachte einddatum van deze grondexploitatie is 1-1-2021. Er moet nog voor circa        

€ 0,69 miljoen aan grond verkocht worden.  

Aangezien de boekwaarde reeds positief is, namelijk € 0,54 miljoen positief, kent deze 

grondexploitatie een laag financieel risico.  
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5.15 Complex 75 Marknesse Zuid fase 3 

 

5.14.1 Algemeen  

Marknesse Zuid, fase 3 is de nieuwe uitbreidingswijk voor woningbouw in  Marknesse. Het 

ontwikkelkavel, voorheen in eigendom van een ontwikkelaar, is in 2016 verworven middels 

een veiling.  

Tabel 5.53 Projectgegevens 

PROJECTGEGEVENS  

Type project Woningen  

Ligging Zuidkant van Marknesse grenzend aan Zuid fase 2 

Omvang ± 9,7 ha. 

Aantal 136 woningen, waarvan 87 woningen binnen de 
10-jaarstermijn 

Aantal nog te realiseren 136 woningen 

Looptijd 1-1-2027 

Profiel Lopende exploitatie met een normaal risico 

                       

 

Figuur 5.29 Verkavelingsplan Marknesse Zuid fase 3 (eerste planfase)  

 

 

5.14.2 Opbrengsten 

In 2016 hadden we géén grondopbrengsten begroot. Immers de grond moet eerst 

bouwrijpgemaakt worden. De planning is dat de eerste planfase in september 2017 gereed is 

voor uitgifte.  

 

We verwachten dat de verkoop van de 136 woningbouw kavels 20 jaren in beslag gaat 

nemen (gemiddeld circa 7 kavels per jaar), voor een totaalbedrag van circa € 8,10 miljoen. 
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Binnen de door de BBV-gestelde maximale looptijd van 10 jaar verwachten we 87 kavels uit 

te geven voor een totaalbedrag van € 4,78 miljoen.  

 

Gezien de getekende verkoopovereenkomsten verwachten we in 2017 21 kavels uit te geven 

voor een totaalbedrag van € 0,68 miljoen. 

 

Het deel van het terrein dat voorlopig niet zal worden bebouwd is verpacht. Hier verwachten 

we pachtopbrengsten. 

 

Tabel 5.54 Opbrengsten 
Opbrengsten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Woningen -         -                                     4.778.190           4.778.190     

Overige opbrengsten 3.306              3.306      3.306                                  69.000               72.306         

-         -                                     -             

Totaal -                           3.306               3.306      3.306                                         4.847.190           4.850.496     

 

5.14.3 Kosten 

Verwervingskosten: 

In 2016 is het kavel middels een veiling verworven voor een bedrag van circa €17,- per m². 

 

Planontwikkelingskosten & VTU: 

Ten behoeve van de planontwikkeling en het voorbereiden van het bouwrijp maken zijn er 

kosten gemaakt in 2016.  

 

Bouw- en woonrijpmaken: 

We hebben budget gereserveerd om het terrein bouw- en woonrijp te maken. In 2017 zal de 

eerste planfase bouwrijp gemaakt worden. De aanneemsom van de winnende inschrijver valt 

binnen de gestelde begroting.  

 

Bijdrage aan verkeersmaatregelen: 

Om het terrein goed te ontsluiten, evenals de reeds gerealiseerde planfases Marknesse Zuid  

fase 1 & 2, houden we rekening met een investering in verkeersmaatregelen. Het deel dat 

toerekenbaar is aan fase 3 is meegenomen in deze exploitatie. 

 

De verwachte kosten na de 10-jaarstermijn hebben betrekking op de uit te geven kavels na 

deze termijn. 

 

Tabel 5.55 Kosten 
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Kosten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Boekwaarde onroerend goed -         -                                     -             

Verwerving 1.534.200              1.534.200        -         1.534.200                            1.534.200     

Slopen opstallen -         -                                     -             

Saneren -         -                                     -             

Bouwrijp maken -         -                                     1.173.991           1.173.991     

Woonrijp maken -         -                                     381.903             381.903       

Planontwikkelingskosten 50.000                  37.071            12.929-    37.071                                240.772             277.843       

Voorbereiding en toezicht planuitvoering -                       36.215            36.215    36.215                                195.485             231.700       

Risico en onvoorzien -                       -         -                                     155.589             155.589       

Toerekenbare bovenwijkse kosten 'verkeersmaatregelen' -         -                                     -                   -             

Tijdelijk beheer 7.500                    7.500-      -                                     65.500               65.500         

Overig -         -                                     84.340               84.340         

Kostenstijging 126.294             126.294       

-         -                                     -                   -             

Totaal 1.591.700               1.607.486       15.786   1.607.486                                 2.423.874           4.031.360     

 

5.14.4 Resultaat en meerjarenperspectief 

Het verwachte resultaat op eindwaarde (01-01-2027) is € 0,82 miljoen positief.  

We houden rekening met de maximale looptijd van 10-jaar. De verwachte grondverkopen en 

de kosten na die periode rekenen we dus niet mee. 

 

Tabel 5.56 Resultaat  
Financieel resultaat Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Totaal opbrengsten 3.306                                  4.847.190              4.850.496        

Totaal kosten 1.607.486                            2.423.874              4.031.360        

Resultaat 1.604.180-                                 2.423.316               819.136           

Resultaat netto contante waarde (01-01-2017) 740.087            

 

Figuur 5.30 Cash-flow  
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Toelichting cash-flow 

De verwervingskosten en daarnaast de verwachte bouwrijpmaak kosten zorgen voor een 

negatieve boekwaarde. De verwachte verkoop van woningbouwkavels dient deze kosten goed 

te maken de komende jaren. De verwachting is dat we in 2024 het 0-punt passeren. Aan het 

eind van de 10-jaarstermijn verwachten we een positief financieel resultaat.  
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5.15 Complex 76 Herontwikkellocaties Nagele 

 

5.15.1 Algemeen  

Herontwikkellocaties Nagele betreft een drietal inbreidingsgebieden te Nagele, te weten de 

Noorderwinkels, Schokkererf en Lucernehof.  

Locatie Noorderwinkels verwerven we dit jaar; de overige locaties zijn reeds eigendom van 

de gemeente.  

De ontwikkeling voorziet in de behoefte naar nieuwbouwkavels in Nagele voor de komende 

jaren. 

 

Tabel 5.57 Projectgegevens 

PROJECTGEGEVENS  

Type project Woningen, appartementen en commerciële 
ruimten 

Ligging Noorderwinkels, Schokkererf en Lucernehof, te 
Nagele 

Omvang ± 0,83 ha. 

Aantal 36 woningen, waarvan 14 appartementen, 
daarnaast … aan commerciele ruimten. 

Aantal nog te realiseren Idem als bij aantal. 

Looptijd 1-1-2022 

Profiel 
Lopende exploitatie met een normaal risico  
                     

 

Figuur 5.31 Verkavelingsplan Herontwikkellocaties Nagele 

 

 

5.15.2 Opbrengsten 
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In 2016 hadden we géén grondopbrengsten begroot. Dit geldt ook voor 2017. De 

verwachting is om in 2018 de eerste kavels uit te geven.  

 

Tabel 5.58 Opbrengsten 
Opbrengsten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Woningen 413                413           413                                    981.254             981.667      

Appartementen -                                     190.500             190.500      

Commerciële ruimten -                                     72.000               72.000       

Overige opbrengsten -                                     -            

-                                     -            

Totaal -                       413                   413             413                                            1.243.754           1.244.167  

 

5.15.3 Kosten 

Verwervingskosten: 

We hielden rekening met de verwerving van de locatie Noorderwinkels. Vooralsnog heeft deze 

aankoop niet plaatsgevonden. We verwachten de aankoop in 2017 voor een totaalbedrag van 

€ 1.060.000,- 

 

Sloop & bouw- en woonrijpmaken: 

We hebben budget geraamd voor de sloop van de opstallen op de locatie Noorderwinkels, net 

als voor het bouwrijpmaken van deze locatie.  

De locaties Schokkererf en Lucernehof liggen er reeds bouwrijp bij. 

 

Tabel 5.59 Kosten 

Kosten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Boekwaarde onroerend goed -            -                                     -            

Verwerving 1.060.000           1.060.000-   -                                     1.060.000           1.060.000   

Slopen opstallen -            -                                     65.000               65.000       

Saneren -            -                                     -                   -            

Bouwrijp maken -            -                                     25.000               25.000       

Woonrijp maken -            -                                     25.000               25.000       

Planontwikkelingskosten 2.000                5.871              3.871         5.871                                  10.229               16.100       

Voorbereiding en toezicht planuitvoering -            -                                     10.000               10.000       

Risico en onvoorzien -            -                                     5.750                5.750         

Toerekenbare bovenwijkse kosten 'verkeersmaatregelen' -            -                                     -                   -            

Tijdelijk beheer -            -                                     -            

Overig -            -                                     25.780               25.780       

Kostenstijging -            -                                     1.343                1.343         

-            -                                     -            

Totaal 1.062.000           5.871               1.056.129- 5.871                                         1.228.101           1.233.973  

 

5.15.4 Resultaat en meerjarenperspectief 

Het verwachte resultaat op eindwaarde (01-01-2022) is € 0,01 miljoen positief.  

 

Tabel 5.60 Resultaat  
Financieel resultaat Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Totaal opbrengsten 413                                    1.243.754           1.244.167        

Totaal kosten 5.871                                  1.228.101           1.233.973        

Resultaat 5.458-                                         15.653                 10.194             

Resultaat netto contante waarde (01-01-2017) 9.689                
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Figuur 5.32 Cash-flow  
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Toelichting cash-flow 

De verwervingskosten en daarnaast de verwachte bouwrijpmaak kosten zorgen voor een 

negatieve boekwaarde in 2017. De verwachte verkoop van woningbouwkavels dient deze 

kosten goed te maken de komende jaren. De verwachting is dat we in 2021 het 0-punt 

passeren. We verwachten de grondexploitatie met een klein positief resultaat af te sluiten.  
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5.17 Complex 77 Walstraat Kraggenburg 

 

5.16.1 Algemeen  

Walstraat Kraggenburg betreft een klein inbreidingsplan aan de rand van Kraggenburg. Het 

bestemmingsplan dat de ontwikkeling van woningen mogelijk maakt op deze plek is nog niet 

onherroepelijk als gevolg van een bezwaar dat is aangetekend.   

 

Tabel 5.61 Projectgegevens 

PROJECTGEGEVENS  

Type project Woningen 

Ligging Inbreiding aan de noordzijde van Kraggenburg 
gelegen aan de Walstraat 

Omvang ± 0,14 ha. 

Aantal 7 woningen. 

Aantal nog te realiseren 7 woningen. 

Looptijd 1-1-2020 

Profiel Lopende exploitatie met een laag risico  
                     

 

Figuur 5.33 Verkavelingsplan Walstraat Kraggenburg 

 

 

5.16.2 Opbrengsten 

In 2016 hadden we géén grondopbrengsten begroot. Dit geldt ook voor 2017. De 

verwachting is om in 2018 de eerste kavels uit te geven.  

We verwachten de 7 kavels voor een totaalbedrag van € 150.255,- in 2 jaar (3 a 4 kavels per 

jaar) uit te geven. 
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Tabel 5.62 Opbrengsten 
Opbrengsten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Woningen -            -                                     150.255             150.255      

Overige opbrengsten -            -                                     -            

-            -                                     -            

Totaal -                       -                   -             -                                             150.255              150.255      

 

5.16.3 Kosten 

In 2016 zijn er beperkt kosten gemaakt. De verwachting was om het terrein reeds bouwrijp 

te maken, echter er is bezwaar aangetekend tegen het bestemmingsplan, waardoor het plan 

vertraging oploopt. Indien het bestemmingsplan onherroepelijk zal begonnen worden met het 

bouwrijpmaken. 

 

Tabel 5.63 Kosten 

Kosten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Boekwaarde onroerend goed -            -                                     -            

Verwerving -            -                                     -            

Slopen opstallen -            -                                     -            

Saneren -            -                                     -            

Bouwrijp maken 6.500                6.500-         -                                     10.000               10.000       

Woonrijp maken -            -                                     42.250               42.250       

Planontwikkelingskosten 3.914              3.914         3.914                                  6.086                10.000       

Voorbereiding en toezicht planuitvoering 813                   813-           -                                     6.531                6.531         

Risico en onvoorzien -            -                                     2.613                2.613         

Toerekenbare bovenwijkse kosten 'verkeersmaatregelen' -            -                                     -                   -            

Tijdelijk beheer -            -                                     -            

Overig -            -                                     655-                   655-           

Kostenstijging -            -                                     1.110                1.110         

-            -                                     -            

Totaal 7.313                   3.914               3.398-         3.914                                         67.935                 71.849        

 

5.16.4 Resultaat en meerjarenperspectief 

Het verwachte resultaat op eindwaarde (01-01-2020) is € 0,078 miljoen positief.  

 

Tabel 5.64 Resultaat  
Financieel resultaat Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Totaal opbrengsten -                                     150.255             150.255          

Totaal kosten 3.914                                  67.935               71.849            

Resultaat 3.914-                                         82.320                 78.406             

Resultaat netto contante waarde (01-01-2017) 76.055              
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Figuur 5.34 Cash-flow  
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Toelichting cash-flow 

De verwachte bouwrijpmaak kosten zorgen voor een negatieve boekwaarde in 2017. De 

verwachte verkoop van woningbouwkavels maakt deze kosten goed. De verwachting is dat 

we de grondexploitatie in 2020 kunnen afsluiten met een ruim positief resultaat van € 0,078 

miljoen.  
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5.17 Complex 80 Stadshart Emmeloord 

 

5.17.1 Algemeen 

De grondexploitatie Stadshart Emmeloord is per ultimo 2016, maar ook ten tijde van het 

behandelen van deze jaarrekening 2016, onveranderd van kracht. De waarde is opnieuw 

getaxeerd en komt uit op € 3,49 miljoen; € 1,86 miljoen méér dan per ultimo 2015 was 

getaxeerd. Dit leidt tot een afname van de verliesvoorziening met hetzelfde bedrag. 

Daarnaast zijn er in 2016 planontwikkelingskosten gerealiseerd, die deels zijn afgedekt door 

een getroffen voorziening. 

 

Tot het moment waarop óf de exploitatie Stadshart Emmeloord wordt herzien óf een nieuwe 

grondexploitatie Hart voor Emmeloord wordt vastgesteld blijft de exploitatie in stand. In de 

het Meerjarenprogramma Grondexploitatie (MPG) is de looptijd doorgetrokken naar 2017.  

Ter afdekking van het risico van de afwaardering van de restant boekwaarde van het complex 

Stadshart Emmeloord, oormerken we een bedrag van € 3,49 miljoen, gelijk aan de 

taxatiewaarde.   

 

Ondertussen wordt er middels een open plan proces gewerkt aan een nieuw plan. Dit plan, 

inclusief financiële haalbaarheid, zal aan de Raad worden voorgelegd.   
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5.18 Complex 82 Wellerwaard 

 

5.18.1 Algemeen  

In 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan en de daaraan 

gekoppelde grondexploitatie voor Wellerwaard. De Wellerwaard wordt gevormd door de 

Burchttocht fase 1 en 2, Burchtplas en De Terp. De ontwikkeling van De Terp als 9-holes-

golfbaan valt buiten de grondexploitatie. 

 

In november 2014 is door de gemeenteraad een gebiedsconcept vastgesteld De Wellerwaard 

dient onder meer te voorzien in een vergroting van de recreatieve meters voor de 

recreatiebehoefte van de bewoners van Noordoostpolder. Daarnaast kent het gebied een 

programma van in totaal 23 woningen, 3 landgoederen en een deel van het gebied zal 

verkocht worden als agrarische grond. Het ontwikkelingsgebied van de Wellerwaard, de 

Burchttocht en –plas omvat circa 71 hectare. 

 

Tabel 5.65 Projectgegevens 

PROJECTGEGEVENS  

Type project Woningen en recreatie(voorzieningen) 

Ligging Ten oosten van de A6 en Emmeloord 

Omvang ± 71 ha. 

Aantal zwemplas, burchtplas,  23 woningen (waarvan 19 
woningen binnen de 10-jaarstermijn), 3 
landgoederen 

Aantal nog te realiseren 23 woningen, 4 landgoederen 

Looptijd 1-1-2029 

Profiel Lopende exploitatie met een hoog risico 
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Figuur 5.35 Verkavelingsplan Wellerwaard 

 

 

5.18.2 Opbrengsten 

In 2016 is er één landgoed verkocht voor een totaalbedrag van € 0,96 miljoen en is er een 

perceel agrarische grond verkocht voor een totaalbedrag van € 0,72 miljoen. De verkoop van 

het landgoed was begroot voor 2016; de verkoop van de agrarische grond niet.  

De verwachting was daarnaast om 2 woningbouwkavels uit te geven voor een totaalbedrag 

van € 0,45 miljoen, echter deze verkopen zijn uitgebleven. 

 

We verwachten dat de verkoop van de 23 woningbouw kavels 12 jaren in beslag gaat nemen 

(gemiddeld circa 2 kavels per jaar), voor een totaalbedrag van circa € 4,6 miljoen.  

Binnen de door de BBV-gestelde maximale looptijd van 10 jaar verwachten we 19 kavels uit 

te geven.    

 

In 2016 hebben we de grondprijs van de bouwkavels herijkt van € 140,- per m² naar € 110,- 

per m² uitgeefbaar. De nieuwe prijs sluit beter aan op de markt/ koopkracht van de 

doelgroep. Deze herijking leidt tot een lagere verwachte grondopbrengst van circa € 1,20 

miljoen.  

 

In het jaar 2017 verwachten we 2 kaveluitgiftes voor een totaalbedrag van circa 0,38 

miljoen. Daarnaast verwachten we de verkoop van het derde landgoed voor een totaalbedrag 

van € 0,70 miljoen en de verkoop van de resterende agrarische grond voor een totaalbedrag  

van € 0,26 miljoen.  
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In 2016 is besloten om één extra landgoed uit te geven, vanwege de interesse in de markt. 

Deze herijking leidt tot een hogere verwachte grondopbrengst van € 0,74 miljoen.  

 

Naast grondopbrengsten zijn er subsidieopbrengsten gerealiseerd. Vanuit het ILG 

(Investeringsbudget Landelijke Vernieuwing) is een bedrag van € 1,79 miljoen ontvangen en 

van de Provincie een bedrag van € 0,028 miljoen. In 2017 verwachten we nog een 

resterende subsidie van € 0,2 miljoen (MPJP). 

 

Tabel 5.66 Opbrengsten 
Opbrengsten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Reserve beleidsplan -         475.000                               475.000       

Woningen 445.846             445.846-   -                                     4.554.000           4.554.000     

Landgoed 1.058.750           956.837          101.913-   1.757.112                            1.392.500           3.149.612     

Agrarische grond 722.268          722.268   1.240.280                            261.824             1.502.104     

Huren/ pachten -         37.664                                37.664         

Subsidie 200.000             200.000-   10.000.001                          200.000             10.200.001   

Overige opbrengsten -         2.350                                  2.350           

Opbrengstenstijging -         -                                     -             

-         -                                     -             

Totaal 1.704.596           1.679.105       25.491-   13.512.407                              6.408.324           19.920.731  
 

5.18.3 Kosten 

Verwerving: 

Om de ontsluiting van het tweede landgoed mogelijk te maken is er grond verworven. Deze 

is vervolgens verkocht bij de verkoop van het landgoed. De verwerving en de verkoop van de 

grond was bij de vorige herziening niet voorzien. 

 

Planontwikkelingskosten & VTU:  

In 2016 zijn de budgetten voor planontwikkeling & VTU met een klein bedrag overschreden. 

Voor 2017 hebben we conform het jaarplan een nieuwe budget voor planontwikkeling & VTU 

gereserveerd. In het jaarplan wordt met name ingezet op het verkopen van de eerste 

woningbouwkavels en het verkopen van het derde landgoed. 

 

Bouw- en woonrijpmaken 

In 2016 zijn kosten gemaakt ten behoeve van het bouwrijpmaken van de woningbouw fase 1 

en de ontsluiting van het eerste landgoed. Het budget van 2016 is licht overschreden.  

De resterende bouw- en woonrijpmaken laten we parallel lopen met de verwachte 

kaveluitgiftes. 

In 2017 verwachten we kosten met betrekking tot de aanleg van glasvezel en daarnaast wat 

technische aanpassingen.  
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Tabel 5.67 Kosten 

Kosten Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Historische kosten/ verwerving 122.734          122.734   9.034.324                            9.034.324     

Bouwrijp maken 155.000             179.525          24.525    2.240.687                            97.127               2.337.814     

Woonrijp maken -                   -         2.896.624                            600.355             3.496.979     

Planontwikkelingskosten 135.735             142.416          6.681      2.232.311                            187.622             2.419.933     

Voorbereiding, toezicht uitvoering 26.511               42.261            15.750    551.048                               107.739             658.787       

Risico en onvoorzien 7.750                7.750-      -                                     34.874               34.874         

Fondsafdrachten -                   -         -                                     -             

Overige kosten/ rente 90.315               63.221            27.094-    1.449.470                            296.221             1.745.691     

Kostenstijging 2.500                2.500-      -                                     87.520               87.520         

-         -                                     -             

Totaal 417.811              550.157           132.346 18.404.464                              1.411.457           19.815.921  

 

5.18.4 Resultaat en meerjarenperspectief 

Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 0,10 miljoen positief (per 01-01-2029). Het 

resultaat is verslechterd met € 0,55 miljoen. De verslechtering van het resultaat is met name  

te wijten aan de grondprijsverlaging van de woningbouwkavels. 

 

Bij dit complex houden houden we rekening met een 12-jaarstermijn. Deze overschrijdt de 

voorgeschreven 10-jaarstermijn. Er zijn voldoende risicobeperkende maatregelen genomen 

om de maximale termijn met 2 jaar te verlengen. 

 

Tabel 5.68 Resultaat  
Financieel resultaat Boekwaarde per 31-12-2016 Nog te realiseren Totaal

Totaal opbrengsten 13.512.407                          6.408.324           19.920.731      

Totaal kosten 18.404.464                          1.411.457           19.815.921      

Resultaat 4.892.057-                                 4.996.867           104.809           

Resultaat netto contante waarde (01-01-2017) 92.792              
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Figuur 5.34 Cash-flow  
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Toelichting cash-flow: 

De boekwaarde per 31-12-2016 is € 4,9 miljoen negatief. Voor het plan is het noodzakelijk 

om de komende jaren (voldoende) opbrengsten te genereren uit de verkoop van bouwkavels 

en / of landgoederen. Het uiteindelijke uitgiftetempo en de werkelijke behoefte aan de grote 

vrije woningbouwkavels bepalen het uiteindelijke financiële resultaat, dat na verwachting 

postitief afsluit.   

Dit project kent een hoog risicoprofiel. Met name de verkoop van de grote woningbouwkavels 

neemt een groot financieel risico met zich mee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 79 van 82 

 

 Bijlage 1 
 Overzicht alle grondexploitaties per 1-1-2017 

complex complexnummer bestemming

Emmelhage 11a Wb

De Munt II-2 34 BT

De Munt II-1 38 BT

Ens bedrijventerrein 40 BT

Bedrijventerrein dorpen 41 BT

Ens bedrijventerrein 42 BT

Creil bedrijventerrein 43 BT

Ens Zuid-Oost 65 Wb

Bant Zuid-Oost 67-1 Wb

Bant Zuid-Oost fase 2 67-2 Wb

Espel 68 Wb

Creil 71 Wb

Luttelgeest 72 Wb

Marknesse Zuid fase 3 75 Wb

Nagele herontwikkellocaties 76 Wb+

Walstraat Kraggenburg 77 Wb

Stadshart Emmeloord 80 Wb+

Wellerwaard 82 Wb+  
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Bijlage 2 
Boekwaarden (31-12-2016) en verwachte eindresultaten 

herziening ‘in exploitatie genomen gronden’  

    per 01-01-2017 

 

 

 
complex complexnummer bestemming boekwaarde per 31-12-2016 Eindwaarde vorige herziening Eindwaarde deze herziening Afsluiting complex

Emmelhage 11a Wb 2.757.100€                                    10.270.326€                                      8.055.345€                                      1-1-2023

De Munt II-2 34 BT -4.450.199€                                  1.585.839€                                         -946.863€                                        1-1-2022

De Munt II-1 38 BT -6.109.867€                                  -1.080.597€                                       -847.929€                                        1-1-2027

Ens bedrijventerrein 40 BT 11.315€                                          917.028€                                            911.553€                                         1-1-2027

Bedrijventerrein dorpen 41 BT 492.477€                                        1.619.667€                                         1.495.154€                                      1-1-2024

Ens bedrijventerrein 42 BT -272.768€                                      729.287€                                            708.961€                                         1-1-2027

Creil bedrijventerrein 43 BT -422.193€                                      -41.577€                                             -1.025€                                            1-1-2024

Ens Zuid-Oost 65 Wb -2.912.040€                                  -1.732.613€                                       -1.626.825€                                    1-1-2027

Bant Zuid-Oost 67-1 Wb -454.589€                                      -323.077€                                           -307.779€                                        1-1-2022

Bant Zuid-Oost fase 2 67-2 Wb -942.951€                                      453.222€                                         1-1-2027

Espel 68 Wb -196.050€                                      447.926€                                            419.437€                                         1-1-2024

Creil 71 Wb 55.535€                                          1.228.495€                                         1.069.781€                                      1-1-2026

Luttelgeest 72 Wb 536.453€                                        1.047.789€                                         962.917€                                         1-1-2021

Marknesse Zuid fase 3 75 Wb -1.604.180€                                  819.136€                                         1-1-2027

Nagele herontwikkellocaties 76 Wb+ -5.458€                                           10.194€                                            1-1-2022

Walstraat Kraggenburg 77 Wb -3.914€                                           78.406€                                            1-1-2020

Stadshart Emmeloord 80 Wb+ -8.848.510€                                  Ntb

Wellerwaard 82 Wb+ -4.892.058€                                  658.444€                                            104.809€                                         1-1-2029

Totaal -27.261.897€                                15.326.940€                                      11.358.494€                                    
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 Bijlage 3 

 Overzicht getroffen voorzieningen tot en met 2016 

             

 

Getroffen voorzieningen

34 De Munt II fase 2 946.863€                     

38 De Munt II fase 1 847.929€              

43 Creil 1.025€                  

65 Ens 1.626.825€           

67-1 Bant Zuidoost fase 1 307.779€              

80 Stadshart Emmeloord 5.511.452€           

Totaal 9.241.873€         
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 Bijlage 4 

 Verloop Reserve Grondexploitatie per 31-12-2016 

 

De stand van de Reserve Grondexploitatie bedraagt € 10.887.040,- per 31-12-2016. In de 

onderstaande tabel zijn de toevoegingen en onttrekkingen in 2016 opgesomd, resulterend in 

de Algemene Reserve per 31-12-2016 (eindbalans), ook wel de aanwezige 

weerstandcapaciteit genoemd.  

 

Toelichting Bedrag Omschrijving boeking

Beginbalans 01-01-2016 7.249.429€           

Raadsbesluit 238.466€                Verkoop grond Smedingsplein

Raadsbesluit decemberrapportage 2.000.000€             Tussentijdse winstneming Emmelhage

Raadsbesluit najaarsrapportage 157.826€                Te boek stellen ruwe gronden

Raadsbesluit 655.250€                Vrijval voorziening Bant ZO fase II

Herziening ultimo 2016 232.668€                Herziening vrijval verliesvoorziening X038

Herziening ultimo 2016 40.552€                  Herziening vrijval verliesvoorziening X043

Herziening ultimo 2016 105.788€                Herziening vrijval verliesvoorziening X065

Herziening ultimo 2016 15.298€                  Herziening vrijval verliesvoorziening X067-1

Herziening ultimo 2016 1.927.072€             Herziening verliesvoorziening Stadshart taxatie

Subtotaal toevoegingen 5.372.920€           

Decemberrapportage 2016 -405.377€               Onttrekking duurzame afwaardering

Herziening ultimo 2016 -946.863€               Onttrekking reserve complex De Munt X034

Raadsbesluit Quick Wins -28.500€                 Onttrekking reserve Quick Wins

Najaarsrapportage 2016 -84.088€                 Onttrekking reserve externe inhuur grondzaken

Raadsbesluit -27.192€                 Onttrekking reserve Scenariokeuze OPP

Begroting 2017 -150.000€               Onttrekking reserve Vennootschapsbelasting

Overheveling -45.745€                 Ontrrekking reserve complex V575

Jaarrekening 2016 -39.764€                 Onttrekking reserve dekking niet plangebonden kosten X090

Raadsbesluit -7.780€                   Onttrekking aanvullende voorziening Stadshart X080

Subtotaal onttrekking -1.735.309€         

Eindbalans 31-12-2016 10.887.040€         

 

 

 

    

 

  


