
StadshartEmmeloord

PresentatieRTG

Datum:       5maart2015



• Inleiding(Henk Suelmann)

• SvzProvast(Iwan Valk)

• Korte termijn(Rob Groote Bromhaar)

• GREX - Jaarrekening(RadboudAmmerlaan)

– Pauze

• Nieuw open planproces(Henk Suelmann)

Agenda



• Waarom ingelaste RTG

• Het gestrande proces De Deel.

• Hoge kwaliteit openbare ruimte in rest 

centrum.Investering niet voor niets.

• Potentiële bouwlocaties liggen gereed.

Inleiding



• (Eventueel) Juridisch traject Provast

• Maatregelen korte termijn (voorafgaand / tijdens het open 

planproces voor het toekomstige stadshart)

• Wat te doen met de huidige boekwaarde / 

grondexploitatie?

• Hoe vormgeven aan het open planproces en wat verstaan 

we daar onder?

Hoe nuverder…?



• SOK 2006

• Allonge 2010

• Nadere allonge 2012

• Constatering: de Poldertoren lekt en er wordt niet 

gebouwd op De Deel

• Inmiddels: elkaar aansprakelijk gesteld voor beweerde 

schade

Stand metProvast



• Verkeersstructuur

• Sinke

• CWI

• De Deel en tijdelijke fietsenstalling

• Elders: sloopflats en ontwikkeling BUN/AH

Dekortetermijn





Centrumplan kent deze maatregelen:

1. Aanleg rotonde Koningin Julianastraat/Espelerlaan;

2. ReconstructiewegvlakOnder de Toren

3. Aanleg rotonde Koningin Julianastraat / Noordzijde (Pastoor 

Koopmansplein);

4. Reconstructie wegvak Koningin Julianastraat;

5. Reconstructie Leeuwenkruising;

6. Optimaliserenvri’sop Korte Dreef.

• Nut en noodzaak

Verkeersstructuur



•Dekking was:

€ 1.403.422,- uit GREX

€ 1.215.000 (raad 26 mei 2011)

• Kosten

Financiënverkeer



Sinke



Aanleiding

Sloop pand was noodzakelijk om plan Provast te realiseren

Inhoud

•Gemeente koopt De Deel 22

•Sinke huurt het pand tijdelijk en draagt zorg voor regulier onderhoud

•Sinke ontwikkelt de CWI-locatie

Conclusie

Een samenhangende set afspraken, maar geënt op realisatie van De Deel.

Geen rekening in SOK metnietbouwen door Provast.

SOKseptember2008



Keuze over toekomst op korte termijn noodzakelijk:

• Pand vereist forse investeringen op korte termijn (brandveiligheid, installaties, 

kozijnen e.d.)

• “Handen vrij”

Samenhang door SOK en met toekomstplannen centrum leidt tot voor- en nadelen.

Stand vanzaken2015



CWI



• Ontwikkellocatie kantoor

• Bestemmingsplan onherroepelijk

• Beoogd ontwikkelaar is Sinke

• Interesse uit de markt voor woningbouw

CWI



DeDeelenfietsenstalling



Overigcentrum



Overigcentrum



• Plangrens gebiedsexploitatie

• Kosten en baten

• Ontwikkelscenario uitgezet in de tijd

(was in 2016 klaar, wordt ?)

• Rekenparameters:

– Rente 3,5%

– Inflatiecorrectie 0%

(voor kosten en opbrengsten)

Vastgesteldegrondexploitatie2014



Exploitatiegebied









•Per 1-1-15 circa € 8,8mln

•Interne rentevoet 3,5%

•Boekwaarde neemt ieder jaar toe met circa € 310.000 

vanwege rente

•Blijft dat zo, wat te doen?

Boekwaarde1-1-15



Reserves envoorzieningen

• Raadsbesluit 2008 voorziening binnen gemeentebegroting op geprognosticeerd tekort 

op eindwaarde van€ 946.593t.l.v. reserve grondexploitatie (per 1-1-2016 te 

effectueren)

• Vanuit weerstandsvermogen in exploitatie genomen gronden is in 2013een 

aanvullendbedrag opgenomen van

€ 2.683.760

• Raadsbesluit 26-5-11 oplossen toenemende verkeersdruk centrum€ 730.000t.l.v. 

reserve grondexploitaties

• Raadsbesluit 26-5-11 oplossen toenemende verkeersdruk centrum€ 485.000t.l.v. 

reserve Beleidsplan





Boekwaarde is ontstaan vanwege:

•Kosten die voor de baat zijn geïnvesteerd

•Hiermee is een hoge kwaliteit van bestaande openbare 

ruimte opgeleverd

Hoekwamenwehier?



• Stoppen met plan of

• Heroriëntatie van ambities en/of

• Faseren in de tijd en/of

• Andere keuzes

– beperkt flexibel programma gefaseerd in groter plangebied, gericht op 

vaststelling herziening door raad in april vóór jaarrekening

Keuzes



• Een aantal potentiële bouwlocaties liggen gereed

• Zoeken naar aanpak die totaal visie respecteert maar meer gefaseerd wordt 

aangepakt en uitgevoerd

• Met beleid omgaan inzake geplande investeringen

• Proberen opbrengsten naar voren te halen

• Herprioriteringvan programma

• Beheersing rente “spook”

• Open communiceren

• Geen PPS-constructies,  maar gemeente faciliteert initiatieven en biedt 

ruimte aan ontwikkeling van kleine en overzichtelijke plandelen

Kansen



• Bouwlocaties opnieuw tegen het licht houden

• Een realistisch bouw- en ontwikkelprogramma

• Terughoudend, temporiserend qua investeringen

• Aansluiten woningmarktonderzoek

• Passend bij het lokale opnamevermogen

(lage verkoopaantallen)

• Marktconforme (momenteel lagere) vastgoedprijzen

• Flexibiliteit creëren in bestemmingsplan

• Flexibel inspelen op marktvraag (minder regeldruk)

• Oog houden voor onzekerheden en risico’s

Hoe?



• Vennootschapsbelasting per 1-1-2015 in werking getreden en per 1-1-

2016 moet de balans voor de belastingdienst worden opgemaakt

• Heroriëntatie ten aanzien van investeringen in openbare ruimte

• Meerjarenperspectief ontwikkelen als vergezicht op reserves van alle 

projecten samengevat

Aandachtspunten



• Aangepast bouwprogramma inclusief aanpassing van verwachte 

grondopbrengsten

• Onderzoek welke kosten uitgesteld kunnen worden

• Onderzoek naar uitbreiding van het exploitatiegebied

• Post voor onvoorziene omstandigheden opnemen

• Rekening houden met toename plankosten vanwege verlenging van 

exploitatietermijn

• Medio april ’15 globale grondexploitatie t.b.v. jaarrekening 2015

• In de loop van 2015 verder uitwerken en optimaliseren

Nieuwegrondexploitatie



Pauze





• Inbreng fracties

• Inbreng inwoners (zie kranten)

• Mening gemeentebestuur vanuit “waar we staan”, zoals 

voor de pauze verteld…

Openplanproces



Einde
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