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1 Voorwoord
In 2015 is er een aanzienlijke hoeveelheid grond verkocht in de gemeente Noordoostpolder.
De stijging van het totale bedrag aan grondverkopen in 2015 is 165% ten opzichte van 2014.
Het merendeel van de grondverkopen heeft plaatsgevonden in Emmeloord, namelijk 65% van
het totaal. In de dorpen blijft de dynamiek op de woning- en bedrijventerreinmarkt beperkt.
Tabel 1.1: Grondverkopen in 2015

Grondverkopen in 2015
Woningbouw
Bedrijventerrein
Agrarische grond (Wellerwaard)
Landgoed (Wellerwaard)
Totaal grondverkopen

€
3.744.505
3.122.960
518.012
800.276
8.185.753

%
46%
38%
6%
10%
100%

Verdeling grondverkopen
Grondverkopen in Emmeloord
Grondverkopen in de dorpen
Wellerwaard
Totaal

5.331.868
1.535.597
1.318.288
8.185.753

65%
19%
16%
100%

Ter illustratie sommen we hieronder de verkoop van grond op voor woningbouw en bedrijven
in de afgelopen jaren (zie tabel 1.2).
Tabel 1.2: grondverkopen 2008-2015, gemeente Noordoostpolder

2008: € 16,9 miljoen
2009: €

9,9 miljoen

2010: €

6,2 miljoen

2011: €

5,2 miljoen

2012: €

3,8 miljoen

2013: €

1,6 miljoen

2014: €

3,1 miljoen

2015: €

8,2 miljoen

In 2016 verwachten we circa € 9,7 miljoen aan grondopbrengsten. We gaan dus uit van een
verdere groei van de grondopbrengsten.
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Het bedrijfsleven en de woonconsument krijgen meer vertrouwen en durven weer te
investeren. Aannemersprijzen zijn ook weer stijgende, wat een teken is van herstel.
Het economisch herstel is echter nog altijd broos. Economische groeiverwachtingen zijn nog
altijd beperkt en daarnaast werken de demografische ontwikkelingen in de Noordoostpolder
niet in het voordeel van een snelle uitbreiding van het woning- en bedrijventerrein areaal,
met name in de dorpen. Een beheerste ontwikkeling is daarom noodzakelijk.
In

een

notendop

benoemen

we

hieronder

de

belangrijkste

ontwikkelingen

van

de

grondexploitaties:
-

Aantrekkende verkopen leiden tot betere financiële resultaten dan bij het vorige MPG;

-

Alle nog uit te geven meters grond, opgenomen in de grondexploitatie, stroken met de
feitelijk nog uit te geven meters. We hebben dit nauwkeurig afgestemd met

de

afdelingen/ teams: Ruimtelijke Ontwikkeling, Geo informatie, Ingenieursbureau en
Economische zaken;
-

De nog te realiseren bouw- en woonrijpwerkzaamheden van alle complexen zijn
opnieuw gecalculeerd door het Ingenieursbureau, waardoor we per 01-01-2016 een
zeer nauwkeurig inzicht hebben in de nog te maken kosten;

-

De rente hebben we aangepast van 3,5% naar 1,5% op basis van de nieuwe
richtlijnen van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). De rente van 1,5%
komt tot stand door rente van het vreemd vermogen (3,93%) te vermenigvuldigen
met het aandeel vreemd vermogen / totaal vermogen (38%);

-

Het verwerken van de verliesvoorzieningen conform de nieuwe BBV-voorschriften leidt
tot gewijzigde financiële resultaten. Nu is één op één inzichtelijk wat het financiële
resultaat (op eindwaarde) is de van de grondexploitatie en welke eventuele
verliesvoorziening daar tegenover moet staan.

Deze acties / mutaties / ontwikkelingen hebben tot gevolg dat het totale financiële resultaat
van de in exploitatie genomen grondexploitaties is verbeterd met een totaalbedrag van €
4.375.536,- en dat het totale bedrag aan verliesvoorziening om negatieve grondexploitaties
af te dekken is afgenomen met € 4.007.136,-. Per complex benoemen we in hoofdstuk 5 de
wijzigingen.
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In de onderstaande figuur 1.1 is het kasstromenoverzicht van de consolidatie van alle actieve
complexen (in exploitatie genomen gronden IEGG) opgenomen per 01-01-2016, muv.
Stadshart Emmeloord.
Hier is zichtbaar dat de boekwaarde per 01-01-2016 circa 20 miljoen negatief is. Doordat we
de komende jaren méér opbrengsten verwachten dan kosten zal medio 2019 het nulpunt
bereikt worden. Aan het einde van de looptijd van alle exploitaties verwachten we een ruim
positief financieel resultaat van circa € 15 miljoen positief.
Figuur 1.1: Cashflow actieve complexen
20000000

15000000

10000000

5000000

0
BW

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-5000000

-10000000

-15000000

-20000000

-25000000
cumulatieve kosten en opbrengsten

Pagina 6 van 72

ontwikkeling van de eindwaarden

2027

2028

2029

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 derde geïntegreerde vastlegging van de herziene
grondexploitaties met een meerjarenperspectief.
Noordoostpolder heeft 20 grondexploitaties (in exploitatie IEGG:14 en nog niet in exploitatie
genomen gronden; NIEGG: 6). 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 2015);



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 2016 zijn alle actieve grondexploitaties (IEGG) 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

tussentijdse

en

jaarlijkse

risicoanalyses

zoals

een

Monte-Carlo-simulatie,

scenarioanalyse, gevoeligheidsanalyse en risicomatrixen. De bepaling van de hoogte van het
weerstandsvermogen wordt gedaan voor de jaarrekening van elk kalenderjaar.
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2.2

Meerjarenperspectief

De aanleiding voor het meerjarenperspectief, welke zowel terugkijkt naar het boekjaar 2015
alswel vooruitkijkt naar de toekomst, is dat:


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

planinhoudelijke en

met

(mogelijke)

financiële

wijzigingen,

of autonome wijzigingen, dienen

als

gevolg

van

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 zijn in bijlage 3 opgenomen met de boekwaarde per 1-1-2016.
In de nieuwe BBV richtlijn (2016) wordt gesteld dat deze categorie opgeheven dient te
worden. We moeten kiezen of complexen in exploitatie genomen worden, afgestoten worden
of worden ondergebracht in de Materiele Vaste Activa (MVA). In de loop van 2016 zullen we
deze

wijzingen

effectueren.

Hiermee

vallen

we

ruimschoots

binnen

de

gestelde

overgangsperiode die is bepaald in de BBV richtlijn.
Het per 01-01-2016 activeren van kosten (o.a. rente) is alleen mogelijk bij de complexen die
in exploitatie genomen worden en of er een stellig voornemen hiertoe is. Deze verwachting
moet zijn gebaseerd op een raadsbesluit, waarin inhoud wordt gegeven aan ambitie en
planperiode. In de MVA ondergebrachte complexen mogen géén kosten geactiveerd worden
en dienen de rentelasten ten laste van de Algemene Dienst te komen.

2.4

Bijzondere complexen

Daarnaast is er een aantal bijzondere complexen waarvoor ook geen grondexploitatie
is/wordt vastgesteld, te weten:
Complex 1: Ruwe gronden (strategische grondvoorraden),
Complex 31: Erfpachtgronden,
Complex 90: ‘Niet plan gebonden complex’.
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Deze complexen zijn niet in de voorliggende rapportage opgenomen. Een totaaloverzicht van
alle complexen (zowel in exploitatie genomen als niet in exploitatie genomen) is opgenomen
in bijlage 1.

2.5
In

Leeswijzer
deze

rapportage

zijn

de

algemene

uitgangspunten

voor

de

herziening

van

de

grondexploitaties beschreven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zijn de herziene grondexploitaties 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)

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. De totale
grondverkoop zit nog niet op het niveau van voor de crisis, maar gaat weer aardig die
richting op. De aantrekkende verkopen zijn geen aanleiding om de programma’s aan te
passen. Echter, in Emmeloord raken de woningbouwkavels op en is volgens de prognoses
behoefte aan nieuwe woningbouwkavels. Dit geldt in mindere mate voor het aanbod van
bedrijfsgrond in Emmeloord, al raken de grote kavels (groter dan 5 hectare) voor ondermeer
de logistieke bedrijvigheid op.

3.2

Wonen

Demografische ontwikkelingen en bevolkings- en huishoudenssamenstelling
De gemeente Noordoostpolder telt per 1 januari 2016 46.432 inwoners verdeeld over 11
dorpen (CBS statline, 2016). De gemeente vergrijst en ontgroent. 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). Eventuele bevolkingskrimp doet zich vooral voor in de
kleinere kernen.
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Ontwikkelingen in de huur- en koopwoningmarkt
Ontwikkeling koopwoningmarkt
Sinds medio 2013 is er voorzichtig meer dynamiek aan het ontstaan op de woningmarkt van
Nederland. Er worden méér woningen verkocht en de transactieprijzen stabiliseren en stijgen
zelfs na een aantal jaren met prijsdalingen. De betaalbaarheid van woningen en het
toegenomen consumentenvertrouwen zijn de belangrijkste oorzaken van de toegenomen
dynamiek. Enige voorzichtigheid is nog wel geboden aangezien het economisch herstel in
Nederland broos is.
In de gemeente Noordoostpolder groeit het aantal woningtransacties, is er sprake van
verkorte verkooptijden en de transactieprijzen zijn min of meer stabiel (NVM, 2016). In de
gemeente Noordoostpolder is de woningbouwcrisis niet zo hard aangekomen als in de rest
van Nederland. Dit heeft te maken met de stabiele economische dynamiek. Het aantal
verkopen en de prijzen zijn toen wel gezakt maar we hadden een minder diep dal. Nu de
crisis over is, zullen de verkoopaantallen en prijsstijgingen zich ook minder hard manifesteren
dan in de economische kernregio’s van Nederland.
De markt voor nieuwbouwwoningen is beperkt in de gemeente Noordoostpolder.
Demografische prognoses zijn bijgesteld en laten zien dat het totaal aantal huishoudens nog
wel toeneemt, maar dat het totaal aantal inwoners stabiel blijft en of zelfs terugloopt. De
toename van het aantal huishoudens is met name te wijten aan de toename van het aantal
éénpersoonshuishoudens (ouderen/ 65-plussers).
Met name in de dorpen is sprake van een zeer beperkte groei. De Woonvisie heeft op basis
van woningbehoefte onderzocht dat er (beperkt) markt is voor uitbreiding van het aantal
woningen in Emmeloord en een heel beperkt aantal in de dorpen. Potentiele 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.
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 van € 35.749,- (prijspeil 2016) voor 90%
van de huurders van de sociale woningvoorraad op grond van Europese regelgeving;
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een mogelijke bijdrage van corporaties aan de huurtoeslag en daarmee een mogelijk
verminderde investeringsruimte in haar huurwoningvoorraad;



de in het algemeen kwalitatief slechte bouwkundige staat van de bestaande
huurwoningvoorraad en geschiktheid voor de (toekomstige) woonwensen noodzaakt
tot aanpassing, vernieuwing, vervanging.

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);



Het aanbod van woningbouwkavels in Emmeloord raakt op terwijl er behoefte is aan
uitbreiding (Emmelhage fase 2a);



De dorpen focussen op inbreiding en herstructurering;



De focus ligt veel meer op het verbeteren van de bestaande woningvoorraad en
bestaande woonmilieus.

Ook besteden we aandacht aan de vraag hoe de nieuwbouw woningbouwmarkt in
Noordoostpolder kan worden gestimuleerd, met name in de dorpen.
De ruimte om de trend om te buigen is beperkt: Bijna alle gemeenten die minder groeien,
kiezen ervoor om mensen te trekken uit buurgemeenten. Zo’n instroomstrategie is zelden
succesvol. Er wordt gekozen om in ieder geval de huidige bewoners vast te houden.
Confrontatie beleid en markt met de gemeentelijke grondexploitaties
In 2015 zijn er in totaal 53 woningbouwkavels verkocht, waarvan 45 kavels in het project
Emmelhage (Emmeloord).
Ten opzichte van 2014 is sprake van een stabilisatie van het aantal uitgiftes. De totale
gerealiseerde grondopbrengst is echter met 34% toegenomen. Er is € 3,74 miljoen aan
grondopbrengsten uit woningbouw gerealiseerd, terwijl we vooraf € 3,2 miljoen verwachtten
bij de uitgifte van 52 kavels. De grondopbrengst per kavel is dus hoger dan vorig jaar
ingeschat. Met name in de dorpen Espel en Creil blijven uitgiftes uit. Dat was in 2014 ook al
zo. Naast woningbouwkavels is er in 2015 ook een landgoed verkocht in het complex
Wellerwaard.
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Tabel 3.1: Uitgifte aantal woningbouwkavels in 2015

Uitgifte woningbouwkavels in 2015
geraliseerd
Emmelhage
Ens
Bant
Espel
Creil
Luttelgeest
Wellerwaard
totaal

45
3
1
4
53

Het totaal aantal nog te verkopen woningbouwkavels in de actieve grondexploitaties vanaf
2016 betreft 335 eenheden: 148 in Emmeloord (Emmelhage en Wellerwaard) en 187 in de
dorpen.
Op basis van de voorraad aan woningbouwkavels en de woningbehoefte in de gemeente
Noordoostpolder, is de verwachting om in de jaren 2016 en 2017 circa 60 woningbouwkavels
per jaar te verkopen. In de jaren daarna verwachten we dat dit aantal gaat afnemen. Dit
komt met name door het opraken van de kavelvoorraad in Emmeloord en dus niet door een
verwachte afnemende vraag naar kavels. In de periode 2018 – 2021 verwachten we tussen
de 30 en 40 woningbouwkavels uit te geven ; in de periode 2022 – 2025 tussen de 15 en 20
woningbouwkavels en in de periode 2026 – 2028 nog slechts 2 kavels per jaar. Zie figuur 3.1
en 3.2. In deze figuren is het uitgiftetempo zichtbaar in Emmeloord en de dorpen en
daarnaast is inzichtelijk hoe het nog uit te geven programma is onderverdeeld in de
verschillende woningbouwtypen.
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Figuur 3.1
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Met name de verwachte uitgiftes in de dorpen en in Wellerwaard zijn een uitdaging. De vraag
naar nieuwbouwkavels in de dorpen is lager dan het aanbod en daarnaast is de behoefte naar
grote vrije kavels in het project Wellerwaard nog onzeker. Voor de woningbouw projecten zijn
dit de grootste financiële risico’s.
De afzet van de woningbouwkavels in Emmeloord zal eenvoudiger verlopen gezien het
huidige uitgiftetempo van het project Emmelhage.
In de wat grotere dorpen Ens en Marknesse is er jarenlang geen nieuwbouw aanbod geweest.
Uit peilingen blijkt dat in deze dorpen wel een concrete behoefte is. In Ens zijn er vanaf 2016
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kavels

beschikbaar

en

voor

Marknesse

bereidt

de

gemeente
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3

van

de

nieuwbouwontwikkeling voor.
Binnen de grondexploitaties Ens zuidoost (65) en Espel (het Espelerpad) (68) zijn er nog
ontwikkelgronden meegenomen die nog niet geprogrammeerd zijn. Deze gronden nemen we
(mogelijk) in ontwikkeling, wanneer er zicht is op uitgifte (na 2022). Vooralsnog waarderen
we deze gronden tegen de agrarische waarde.
Naast actieve grondexploitaties heeft de gemeente Noordoostpolder nog een aantal ‘nog niet
in exploitatie genomen gronden’ (NIEGG), ten behoeve van woningbouw, in voorraad, te
weten:
-

Ruwe gronden (Marknesse, Luttelgeest, Espel)

circa 22 ha.

-

Emmelhage fase 2

circa 13 ha.

-

Uitbreiding Kraggenburg

circa 11 ha.

-

Uitbreiding Bant Fase II

circa 4 ha.

-

Totaal

circa 50 ha.

Voor deze gronden zijn voorzieningen getroffen tot een agrarische waarde en zodoende is het
ontwikkelrisico beperkt / nihil. We wegen per complex af of we de gronden in ontwikkeling
brengen of als agrarische grond verkopen. Zie bijlage 3 voor het NIEGG overzicht.
Daarnaast is er een ontwikkelende partij met een grondpositie voor woningbouwuitbreiding in
Kraggenburg. Deze locatie ‘concurreert’ met de NIEGG locatie van de gemeente in
Kraggenburg.

3.3

Werken

Ontwikkelingen
Figuur 3.3 geeft een beeld van de ontwikkeling van de landelijke uitgiftecijfers (linker figuur).
Hieruit blijkt dat de afgelopen jaren de uitgifte substantieel lager lag dan in de jaren voor
circa 2007. Deels heeft dit met de huidige economische conjunctuur te maken. Maar er is ook
sprake van een structurele verandering van de economie. De verwachting is daarom dan ook
dat de uitgiftecijfers de komende jaren duidelijk lager liggen, dan de uitgiftecijfers van voor
de crisis. Dit geldt niet alleen op landelijk niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau.
Figuur 3.3 (rechter figuur) geeft een overzicht van de uitgiftecijfers van bedrijfsgrond in de
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provincie Flevoland tussen 2003 en 2013. Hieruit blijkt dat de gemiddelde jaarlijkse uitgifte
hier de afgelopen jaren ook duidelijk lager lag.
Figuur 3.3

Uitgifte (in hectaren per jaar) landelijk (links) en provincie Flevoland (rechts)

Belangrijke structurele veranderingen zijn 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 gemiddeld uitgiftetempo in een
bandbreedte tussen de 2,0 en 3,5 hectare per jaar tot en met 2030 (Stec, 2015). Ter
vergelijking: voor de crisis verkocht de gemeente Noordoostpolder ongeveer 6,0 a 7,0
hectares per jaar.
Confrontatie beleid en markt met grondexploitatie
In 2015 is er circa 6,0 hectare bedrijfsgrond uitgegeven voor een totaalbedrag van circa
€ 3,1 miljoen. De verwachting was om circa 3,5 hectare uit te geven voor een totaalbedrag
van circa 2,0 miljoen. Met name een grote uitgifte van circa 4,0 hectare in De Munt II fase 2
draagt bij aan het resultaat van 2015.
In de periode 2016 - 2026 is er nog 38,5 hectare aan grond uit te geven en deze hoeveelheid
is ongeveer gelijk aan de bovenkant van de afgegeven bandbreedte van de behoefte aan
bedrijfsgrond voor de komende jaren (t/m 2026), te weten gemiddeld 3,5 hectare per jaar.
Dit betekent dat de gemeente Noordoostpolder compleet voorziet in de uitbreidingsbehoefte
en er dus eigenlijk géén ruimte is voor particuliere initiatieven. Reeds gestarte particuliere
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initiatieven met een bouwtitel (Ecopark) concurreren dan ook met de bedrijfsgronden van de
gemeente.
De nog uit te geven 38,5 hectare is als volgt onderverdeeld:
-

Uitgiftes in de pijplijn te Emmeloord (Munt fase II)

7,5 hectare

-

Uitgiftes in de pijplijn in de dorpen

1,0 hectare

-

Resterende uitgiftes te Emmeloord (Munt fase II)

20 hectare

-

Resterende uitgiftes in de dorpen

10 hectare

-

Totaal

38,5 hectare

De uitgiftes in de pijplijn betreffen uitgiftes waar reeds overeenkomsten liggen met de
afnemers. Dit zijn opbrengsten die min of meer zeker zijn. In 2016 zit er zo’n 6,4 hectare in
de pijplijn. Uit deze cijfers blijkt dat er ook jaren tussen kunnen zitten waarin méér grond
verkocht wordt dan het méést positieve scenario van het beleidsuitgangspunt voorziet. Dit
was ook reeds het geval in 2015. De mééropbrengst kan dan (theoretisch) uitgesmeerd
worden over de komende jaren, waardoor jaren waarin minder wordt uitgegeven kunnen
worden gecompenseerd.
Het uitgiftetempo in de grondexploitaties is in de periode 2017 - 2019 gelijk aan het positieve
scenario van het beleidsuitgangspunt, te weten 3,5 hectare per jaar. In de periode 2020 –
2023 voorzien we een uitgiftetempo van circa 3,0 hectare en in de periode 2024 – 2026
zitten we net boven de 2 hectare per jaar, ongeveer gelijk aan het negatieve scenario uit het
Stec rapport. Zie figuur 3.4 waarin het uitgiftetempo zichtbaar is.
De verdeling van de resterende uit te geven meters over Emmeloord en dorpen,
respectievelijk 20 hectare in Emmeloord en 10 hectare in de dorpen, strookt met de
verhouding van de behoefte aan bedrijfsgronden in respectievelijk Emmeloord en de dorpen
uit het Stec rapport.
Met name in de dorpen zal het een uitdaging zijn om deze verwachte hoeveelheden uit te
geven in de komende periode.
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Figuur 3.4

uitgiftetempo bedrijventerreinen (m²)
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Strategische uitgangspunten
Voor de bedrijventerreinontwikkelingen is de conclusie dat onze (strategische) grondpositie
ruim bemeten is. De afgelopen jaren is de voorraad reeds omlaag bijgesteld en afhankelijk
van hoe de markt zich zal ontwikkelen, zal dat mogelijk in de toekomst weer noodzakelijk
zijn.
Naast de benoemde actieve gronden is er namelijk nog een voorraad van circa 107 ha.
ondergebracht onder de nog niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG). Het betreft hier
de terreinen:
-

De Munt III

circa 80 ha.

-

Bedrijventerrein Marknesse

circa 20 ha. (waarvan 10 hectare bedrijfsgrond en

10 hectare ruilgrond)
-

De Munt I (reserveringsstrook)

circa 7 ha.

Voor deze gronden zijn voorzieningen getroffen tot waarden net boven de agrarische waarde.
Zie bijlage 3 voor de NIEGG.
In de provinciale structuurvisie ‘Werklocatie Flevoland 2011’ is opgenomen dat voor het
aanwijzen van een vestigingslocatie eerst de zogenoemde SER-ladder moet worden toegepast
door een gemeente. Dat betekent dat eerst bestaande terreinen geïntensiveerd en
geherstructureerd moeten worden en vervolgens pas ruimte beschikbaar komt voor nieuw te
ontwikkelen locaties.
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Als de verkoop van 3,5 hectare grond per jaar het nieuwe uitgangspunt is en de SER-ladder
wordt als uitgangspunt genomen, dan kan pas over ongeveer 12 jaar (2027) worden gestart
met het uitgeven van de Munt III en het nieuwe bedrijventerrein Marknesse. Echter, het is
wenselijk om zowel (een deel van) de Munt III en (een deel van) het nieuwe bedrijventerrein
Marknesse in bezit te houden om 3 redenen:
1. de mogelijkheid kunnen bieden aan een thematische invulling /aanbieden van grote kavels
(> 5 hectare) (De Munt III);
2. een mogelijke zichtlocatie voor de toekomst te behouden;
3 uitbreidingsgronden beschikbaar houden voor vestiging van (bestaande en nieuwe)
bedrijven en daarmee het aantrekken van werkgelegenheid.
Daarnaast worden tussen de gemeente en de provincie afspraken gemaakt over de
hoeveelheid direct uitgeefbare grond die op voorraad mag liggen: de zogenoemde ijzeren
voorraad. Zowel overschotten als tekorten aan bedrijventerreinen moet worden voorkomen.
Als uitgangspunt is genomen om als hoeveelheid direct uitgeefbare grond een oppervlakte
van vier tot vijf maal de gemiddelde jaarlijkse uitgifte over de afgelopen 10 jaar aan te
houden. De gemeente Noordoostpolder heeft de afgelopen periode gemiddeld 5-6 hectare per
jaar verkocht. Als je de vuistregel vervolgens hanteert mag de gemeente tussen de 20
hectare en 30 hectare terstond uitgeefbare grond op voorraad hebben. Op dit moment is dat
dus 38,5 hectare.
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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 1-1-2016. 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 1,5% per 1-12016. De hoogte van het rentepercentage is bepaald conform de nieuwe BBV richtlijn over de
marktrente, op basis van de verhouding VV/ TV (circa 38%) 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 2016. In 2016 worden grondprijzen niet geïndexeerd. 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. In 2015 is de nota bovenwijks
opnieuw vastgesteld. In woningbouwproject Emmelhage te Emmeloord wordt als enige
complex wel rekening gehouden met een bovenwijkse voorziening.

4.7

Voorzieningen

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.
Het verwerken van de verliesvoorzieningen conform de nieuwe BBV-voorschriften leidt tot
gewijzigde financiële resultaten. Nu is één op één inzichtelijk wat het financiële resultaat (op
eindwaarde) is de van de grondexploitatie en welke eventuele verliesvoorziening daar
tegenover moet staan.
Voor de niet actieve complexen hanteren we de stelregel: agrarische waarde minus
boekwaarde = hoogte van de te treffen verliesvoorziening (in de gevallen waarbij de
boekwaarde hoger is dan de agrarische waarde).
Een uitzondering hier op zijn de niet actieve complexen waar een stellig voornemen is om ze
tot ontwikkeling te brengen. Dit voornemen dient te worden bekrachtigd met een
Raadsbesluit. Hier wordt in plaats van de agrarische waarde gekeken naar de getaxeerde
waarde.
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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. De
exploitatieberekeningen van deze MPG zullen daarbij als basis genomen worden.
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. In
de huidige grondexploitaties is nog géén rekening gehouden met belastingafdrachten.

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
In 2009 zijn de ‘oude’ complexen 11 en 12 samengevoegd tot het nieuwe complex 11A. Dit
naar aanleiding van een heroriëntatie op de fase ‘Waterwonen’ in het oude plan van
Emmelhage. De kosten die tot en met 2009 zijn gemaakt, zijn ten laste van het nieuwe
complex 11A gebracht.

Tabel 5.1
Projectgegevens
PROJECTGEGEVENS
Type project

Woningbouw uitleglocatie

Ligging

Ten noorden van Emmeloord

Omvang

± 67 ha

Aantal

731 kavels

Aantal nog te realiseren

125 kavels

Looptijd

1-1-2023

Profiel

Lopende exploitatie met beperkt risico

Figuur 5.1

Kavelplan Emmelhage
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5.1.2 Opbrengsten
In 2015 zijn er meer kavels verkocht dan vooraf begroot. Er zijn 45 kavels verkocht voor een
totaalbedrag van € 3,14 miljoen. De verkoopverwachting was 36 kavels voor een
totaalbedrag van € 2,4 miljoen.
We verwachten dat de verkoop van de resterende 125 kavels nog 6 jaren in beslag gaat
nemen (gemiddeld 21 kavels per jaar), voor een totaalbedrag van circa € 11,4 miljoen.
We ramen voorzichtig omdat we nog relatief veel grote vrije kavels beschikbaar hebben. De
vraag naar dergelijke kavels is beperkt. In het jaar 2016 verwachten we 36 kavels uit te
geven.
Tabel 5.2

Opbrengsten

5.1.3 Kosten
Verwerving:
Alle ontwikkelgronden voor fase 1 zijn in het bezit van de gemeente.
Bouw- en woonrijp maken:
De gerealiseerde kosten bouw- en woonrijp maken zijn in 2015 lager uitgevallen dan begroot.
De kosten schuiven we door naar 2016 en later. 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
parallel aan de uitgiftes gemaakt.
Planontwikkelingskosten:
De gemaakte planontwikkelingskosten en VTU in 2015 vallen ruim binnen de gereserveerde
budgetten voor 2015. Doordat de externe projectleider(s) voor dit project zijn vervangen
door vaste/interne medewerkers zijn deze kostenposten naar een lager niveau getild.
Op basis van het jaarplan reserveren we een budget van € 90.000,- voor planontwikkeling en
€ 75.000,- voor VTU. In de jaren daarna nemen de budgetten hiervoor af, gezien de
afnemende activiteiten/ afgeronde activiteiten.
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Risico en onvoorzien:
Er zijn geen onvoorziene gebeurtenissen aan de orde geweest in 2015. Het budget is
verdeeld over de resterende looptijd van de exploitatie. Het percentage voor risico &
onvoorzien in deze grondexploitatie is 5% van de nog te realiseren civieltechnische
investeringen.
Fondsvorming/Subsidie:
De afdrachten in 2015 zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat er in 2015 méér
grond is uitgegeven dan begroot. De hoogte van de fondsafdracht is gekoppeld aan de
uitgiftes. Het nog te realiseren budget aan fondsafdracht is omlaag bijgesteld als gevolg van
de aangepaste verwachte kosten van de te realiseren bovenwijkse voorzieningen.
Tussentijdse winstneming
In 2015 is er een tussentijdse winst genomen van € 3.000.000,-.
Tabel 5.3

Kosten

5.1.4 Resultaat en meerjarenperspectief
Het saldo van contante waarde (1-1-2016) is € 9.253.839,-. Het resultaat op netto contante
waarde is verslechterd met € 1.529.728,- Dit komt vooral door de tussentijdse winstneming
van € 3.000.000,-. Zonder deze winstneming zou het resultaat verbeterd zijn.
Tabel 5.4

Resultaat
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Figuur 5.2

Cash-flow

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 € 10,3 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. Aangezien het een majeur project is
hebben we een risicomatrix opgesteld met daarin opgenomen de projectspecifieke risico’s.

Pagina 26 van 72

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.
Het bestemmingsplan is sinds mei 2007 onherroepelijk. 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).
Tabel 5.5
Projectgegevens
PROJECTGEGEVENS
Type project

Bedrijventerrein

Ligging

Uitleglocatie Emmeloord, ten oosten van A6

Omvang

46,5 ha

Omvang nog te realiseren

18,5 ha

Looptijd

1-1-2028

Profiel

Lopende grondexploitatie met een hoog risico

Figuur 5.3

Verkavelingsplan (fase 1 & 2)

De Munt II fase 2

5.2.2 Opbrengsten
In 2015 zijn er meer vierkante meters bedrijfsgrond verkocht dan vooraf begroot. Er is circa
4 hectare verkocht voor een totaalbedrag van circa € 2,0 miljoen. De verwachting was circa
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1,2 hectare voor een totaalbedrag van € 0,65 miljoen. De verkoop betrof een groot
(logistiek) kavel.
We verwachten dat de verkoop van de resterende 18,5 hectare bedrijfsgrond nog 11 jaren in
beslag gaat nemen, voor een totaalbedrag van circa € 10,6 miljoen.
In het jaar 2016 verwachten we 5,6 hectare uit te geven voor een totaalbedrag van € 2,84
miljoen. Voor deze 5,6 hectare zijn reeds overeenkomsten getekend. De enige onzekerheid
hierbij is of de transacties ook daadwerkelijk in 2016 plaatsvinden of mogelijk wat later.
Op basis van het actuele ruimtegebruik en de uit te geven vierkante meters, is de verwachte
grondopbrengst hoger dan verwacht bij de vorige herziening.
De eerder getroffen verliesvoorziening voor dit complex, te weten € 2,25 miljoen valt vrij. Dit
als gevolg van de verwachting van een positief ontwikkelresultaat, waardoor er geen
verliesvoorziening meer getroffen hoeft te worden. Dit wordt jaarlijks herzien/beoordeeld.
Tabel 5.6

Opbrengsten

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 en komen
in beeld wanneer er uitgiftes plaatsvinden. 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

Pagina 28 van 72

5.2.4 Resultaat en meerjarenperspectief
Het saldo van de contante waarde van de grondexploitatie (1-1-2016) is € 1.326.376,- Het
resultaat op netto contante waarde is verbeterd met € 2.810.650,- Dit komt met name door
hogere verwachte grondopbrengsten en lagere verwachte rentekosten.
Tabel 5.8

Resultaat

Figuur 5.4

Cash-flow

Toelichting cash-flow:
De verwachte einddatum van deze grondexploitatie is 1-1-2028. Er moet nog voor ruim € 10,6
miljoen aan grond verkocht worden. Ondanks het renteverlies en de nog te maken kosten (bouwen woonrijpmaken), is de verwachting dat de exploitatie aan het einde van de looptijd afgesloten
kan worden met een positief resultaat. Voorwaarde is wel dat in de komende jaren voldoende
grond verkocht gaat worden. Het uitgiftetempo is dan ook 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

9,0 ha

Looptijd

1-1-2027

Profiel

Lopende grondexploitatie met een hoog risico

Figuur 5.5

Verkavelingsplan De Munt II fase 1 & 2

De Munt II fase 1

5.3.2 Opbrengsten
In 2015 zijn er minder vierkante meters bedrijfsgrond verkocht dan vooraf begroot. Er is
circa 0,3 hectare verkocht voor een totaalbedrag van circa € 0,19 miljoen. De verwachting
was circa 0,9 hectare voor een totaalbedrag van € 0,60 miljoen.
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We verwachten dat de verkoop van de resterende 9 hectare bedrijfsgrond nog 11 jaren in
beslag gaat nemen, voor een totaalbedrag van circa € 5,9 miljoen.
In het jaar 2016 verwachten we 0,82 hectare uit te geven voor een totaalbedrag van € 0,54
miljoen.
Op basis van het huidige programma verwachten we wat minder grondopbrengsten dan we
hadden ingeschat bij de vorige herziening.
De eerder getroffen verliesvoorziening voor dit complex, te weten € 2,0 miljoen valt deels
vrij. Dit als gevolg van de verwachting van een beter ontwikkelresultaat. De resterende
verliesvoorziening betreft: € 1.080.597,-

Tabel 5.10

Opbrengsten

5.3.3 Kosten.
Er zijn nagenoeg geen kosten gemaakt in 2015. 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

5.3.4 Resultaat en meerjarenperspectief
Het saldo van de contante waarde van de grondexploitatie (1-1-2016) is € 917.355,(negatief) Het resultaat op netto contante waarde is verbeterd met € 464.635,-. Dit komt
door lagere verwachte kosten (ondermeer rente). Aan de andere kant verwachten we ook
wat lagere grondopbrengsten.
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Tabel 5.12

Resultaat

Figuur 5.6 Cash-flow

Toelichting cash-flow:
De verwachte einddatum van deze grondexploitatie is 1-1-2027. Er moet nog voor circa € 5,9
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 € 1.080.597,- 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).

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

Complex 40

5.4.2 Opbrengsten
In 2015 zijn er meer vierkante meters bedrijfsgrond verkocht dan vooraf begroot. Er is circa
1,7 hectare verkocht voor een totaalbedrag van circa € 0,83 miljoen. Het betrof de verkoop
van één groot kavel. De verwachting voor 2015 was circa 0,57 hectare voor een totaalbedrag
van € 0,35 miljoen.
We verwachten dat de verkoop van de resterende 3,9 hectare bedrijfsgrond nog 11 jaren in
beslag gaat nemen, voor een totaalbedrag van circa € 1,9 miljoen.
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In het jaar 2016 verwachten we 0,36 hectare uit te geven voor een totaalbedrag van € 0,18
miljoen.
Op basis van het actuele ruimtegebruik en de uit te geven vierkante meters, is de verwachte
grondopbrengst lager dan verwacht bij de vorige herziening.

Tabel 5.14

Opbrengsten

5.4.3 Kosten
Alle gronden zijn in eigendom van de gemeente.
In 2015 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 saldo van de contante waarde van de grondexploitatie (1-1-2016) is € 778.496,-. Het
resultaat op netto contante waarde is verbeterd met een totaalbedrag van € 338.587,-. Dit
komt met name door lagere verwachte kosten.
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Tabel 5.16

Resultaat

Figuur 5.8

Cash-flow
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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 € 1,9 miljoen aan grond verkocht worden.
De verwachting is dat deze exploitatie een positief eindresultaat laat zien. Het uitgiftempo 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. Nieuwe plannen worden niet meer toegevoegd. Het risicoprofiel is beperkt.
Door tegenvallende verkopen is de fasering verlengd tot en met 2023.

Tabel 5.17
Projectgegevens
PROJECTGEGEVENS
Type project

Bedrijventerrein

Ligging

Uitleglocaties dorpen

Omvang

6,9 ha

Omvang nog te realiseren

3,2 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 2015 zijn er géén vierkante meters bedrijfsgrond verkocht. De verwachting was circa 0,36
hectare voor een totaalbedrag van € 0,20 miljoen.
We verwachten dat de verkoop van de resterende 3,2 hectare bedrijfsgrond nog 8 jaren in
beslag gaat nemen, voor een totaalbedrag van circa € 1,4 miljoen.
In het jaar 2016 verwachten we 0,40 hectare uit te geven voor een totaalbedrag van € 0,18
miljoen. Voor 0,2 van de 0,4 hectare is reeds een overeenkomst getekend. De enige
onzekerheid hierbij is of de transacties ook daadwerkelijk in 2016 zullen plaatsvinden of
mogelijk wat later.
Op basis van het actuele ruimtegebruik en de uit te geven vierkante meters, is de verwachte
grondopbrengst lager dan verwacht bij de vorige herziening.

Tabel 5.18

Opbrengsten

5.5.3 Kosten
In

2015

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 winstnemingen gedaan voor een totaalbedrag van € 1.200.000,-.
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Tabel 5.19

Kosten

5.5.4 Resultaat en meerjarenperspectief
Het saldo van de contante waarde van de grondexploitatie (1-1-2016) is € 1.437.797,-. Het
resultaat op netto contante waarde is verslechterd met een totaalbedrag van € 267.079,- De
verslechtering komt door de lagere verwachte grondopbrengsten.
Tabel 5.20

Resultaat

Figuur 5.12

Cash-flow
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1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

cum. Kasstroom incl. rente

1-1-2023

1-1-2024

Toelichting cash-flow:
De verwachte einddatum van deze grondexploitatie is 1-1-2024. Er moet nog voor circa € 1,4
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.
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

5.6.2 Opbrengsten
In 2015 zijn er meer vierkante meters bedrijfsgrond verkocht dan vooraf begroot. Er is circa
0,2 hectare verkocht voor een totaalbedrag van circa € 0,10 miljoen. De verwachting was
circa 0,09 hectare voor een totaalbedrag van € 0,05 miljoen.
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We verwachten dat de verkoop van de resterende 2,0 hectare bedrijfsgrond nog 11 jaren in
beslag gaat nemen, voor een totaalbedrag van circa € 1,0 miljoen.
In het jaar 2016 verwachten we 0,18 hectare uit te geven voor een totaalbedrag van € 0,09
miljoen.
Tabel 5.22

Opbrengsten

5.6.3 Kosten
In 2015 is er een bedrijfsperceel verworven via een veiling. Dit perceel zullen we vervolgens
weer als bedrijfsgrond verkopen. De kosten van de verwerving en het verkoopklaar maken
van het perceel zijn financieel afgedekt door de verwachte grondopbrengst.
Voor de rest zijn er in dit complex slechts beperkt kosten gemaakt. Het complex is inmiddels
bouw- en woonrijp, met uitzondering van wat kleine afwerkingen.

Tabel 5.23

Kosten

5.6.4 Resultaat en meerjarenperspectief
De contante waarde van deze grondexploitatie (1-1-2016) is € 619.116,-. Het resultaat op
netto contante waarde is verbeterd met een totaalbedrag van € 220.700,-. Dit komt met
name door lagere nog te verwachte kosten.
Tabel 5.24

Resultaat
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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 2018 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. Naar
verwachting kan de exploitatie in 2021 worden afgesloten.
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

1,8 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 2015 zijn er géén vierkante meters bedrijfsgrond verkocht. De verwachting was circa 0,39
hectare voor een totaalbedrag van € 0,2 miljoen.
We verwachten dat de verkoop van de resterende 1,8 hectare bedrijfsgrond nog 8 jaren in
beslag gaat nemen, voor een totaalbedrag van circa € 0,7 miljoen.
In het jaar 2016 verwachten we 0,6 hectare uit te geven voor een totaalbedrag van € 0,24
miljoen. Voor deze 0,6 hectare zijn reeds overeenkomsten getekend. De enige onzekerheid
hierbij is of de transacties ook daadwerkelijk in 2016 plaatsvinden of mogelijk wat later.
De eerder getroffen verliesvoorziening voor dit complex, te weten € 0,45 miljoen valt
grotendeels vrij. Dit als gevolg van de verbetering van het verwachte ontwikkelresultaat.
Bij de Decemberrapportage was reeds besloten om € 0,35 miljoen te laten vrijvallen. Bij deze
herziening komt daar nog eens € 0,06 miljoen bij. Er resteert dan nog een bedrag van € 0,04
miljoen, gelijk aan het (negatieve) ontwikkelresultaat van deze exploitatie op eindwaarde.

Tabel 5.26

Opbrengsten

5.7.3 Kosten
In 2015 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 saldo van de contante waarde (1-1-2016) is € 36.908,- negatief. Het resultaat op netto
contante waarde is verbeterd met een totaalbedrag van € 29.456,-.
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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 €
0,70 miljoen aan grond verkocht worden. Er is sprake van een negatieve boekwaarde van
circa € 0,6 miljoen. De verwachting is dat er aan het einde van de looptijd een klein negatief
financieel resultaat resteert. Het uiteindelijke financiele resultaat is afhankelijk van de
bedrijfsgrond behoefte in Creil voor de komende jaren. Voor het verwachte negatieve
financiele resultaat hebben we een verliesvoorziening getroffen van € 41.577,-.
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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 2015-2026.
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 zijn de eerste planinitiatieven zichtbaar (figuur 5.17).

Tabel 5.29
Projectgegevens
PROJECTGEGEVENS
Type project

Woningbouw

Ligging

Uitleglocatie dorp

Omvang

10,6 ha

Aantal

84 woningen

Aantal nog te realiseren

84 kavels

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 2015 zijn er géén kavels verkocht, maar dat was reeds vooraf ingeschat. In 2015 is het
plan heroverwogen en is besloten om in ieder geval fase 1 van het plan te realiseren.
We verwachten dat de verkoop van de 84 kavels 10 jaren in beslag gaat nemen (gemiddeld
circa 8 kavels per jaar), voor een totaalbedrag van circa € 3,35 miljoen.
In het jaar 2016 verwachten we 8 kaveluitgiftes.
De eerder getroffen verliesvoorziening voor dit complex, te weten € 2,0 miljoen valt voor een
klein deel vrij (€ 267.387). De vrijval is het verschil tussen de verwachte eindwaarde van dit
complex en de getroffen verliesvoorziening (in het geval dat de eindwaarde dichter bij 0 ligt
dan de verliesvoorziening).
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 niet nodig is voor woningbouw.
Als laatste zijn er pachtinkomsten gerealiseerd in 2015.
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 2015 zijn er beperkt kosten gemaakt. De verkoop van de eerste bouwkavels in fase 1 zijn
voorbereid. We verwachten medio 2016 te kunnen starten met het bouwrijpmaken van fase
1. Hiervoor hebben we budget gereserveerd.
De bouw- en woonrijpwerkzaamheden van de resterende twee ontwikkelfases hebben we
later in de tijd gefaseerd en parallel laten lopen met de verwachte gronduitgiftes.
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Tabel 5.31

Kosten

5.8.4 Resultaat en meerjarenperspectief
Het saldo van de contante waarde (1-1-2016) is € 1.470.873,- negatief. Het resultaat op
netto contante waarde is verbeterd met een totaalbedrag van € 314.425,-.

Tabel 5.32

Resultaat

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
€ 3,4 miljoen aan grond verkocht worden. Gezien de relatief hoge negatieve boekwaarde van
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circa € 2,5 miljoen is het niet mogelijk om een postieve exploitatie te realiseren. Het
afzettempo en de feitelijke behoefte aan woningbouwgrond zijn de grootste risico’s van deze
exploitatie. Het uiteindelijke financiele resultaat hangt samen met deze risico’s. Om het
negatieve financiele resultaat op eindwaarde af te dekken is een verliesvoorziening van
€ 1.732.613,- 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 woningbouwuitbreidingslocatie 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

13 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 2015 zijn er 3 verkocht voor een totaalbedrag van € 0,22 miljoen. Dit is ongeveer gelijk
aan de verwachting van 3 kavels voor een bedrag van € 0,19 miljoen.
We verwachten dat de verkoop van de resterende 13 kavels nog 5 jaren in beslag gaat
nemen (gemiddeld circa 2 a 3 kavels per jaar), voor een totaalbedrag van circa € 0,67
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miljoen. In het jaar 2016 verwachten we 3 kaveluitgiftes voor een totaalbedrag van circa
0,13 miljoen.
Op basis van het actuele ruimtegebruik en de uit te geven vierkante meters, is de verwachte
grondopbrengst lager dan verwacht bij de vorige herziening.
Aangezien de exploitatie van dit complex resulteert in een negatief ontwikkelresultaat zal er
een verliesvoorziening getroffen moeten worden. De hoogte van de verliesvoorziening is
gelijk aan de negatieve eindwaarde van dit complex, te weten: € 0,32 miljoen.
Tabel 5.34

Opbrengsten

5.9.3 Kosten
Alle gronden zijn reeds verworven. In 2015 hebben er woonrijpwerkzaamheden
plaatsgevonden conform de begroting.
De resterende woonrijp werkzaamheden zullen min of meer parallel aan de uitgiftes
plaatsvinden.
De actuele raming gaat uit van een hoger nog te realiseren bedrag aan
woonrijpmaakwerkzaamheden.
Tabel 5.35

Kosten

5.9.4 Resultaat en meerjarenperspectief
Het saldo van de contante waarde (1-1-2016) is € 295.467,- negatief. Het resultaat op netto
contante waarde is verslechterd met een totaalbedrag van € 320.240,-. De verslechtering
van het resultaat komt door lager verwachte grondopbrengsten en wat hogere verwachte
kosten van het woonrijpmaken.
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Tabel 5.36

Resultaat

Figuur 5.20

Cash-flow

100000

0

bw

1-1-2016

1-1-2017

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

-100000

-200000

-300000

-400000

-500000
opbrengsten-kosten

cum. Kasstroom incl. rente

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 € 0,55 miljoen
kan niet meer geheel terugverdiend worden. Het uiteindelijke financiele resultaat wordt
bepaald door het uitgiftetempo van de resterende woningbouwkavels. Het negatieve
financiele

resultaat

verliesvoorziening.
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op

eindwaarde

van

€

323.076,-

wordt

afgedekt

door

een

5.10 Complex 68 Espelerpad
5.10.1

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
een lange looptijd heeft en de ontwikkeling opgeknipt is in 2 fasen. Bezien moet worden of
beide fasen gerealiseerd (gaan) worden.

Tabel 5.37
Projectgegevens
PROJECTGEGEVENS
Type project

Woningbouw

Ligging

Uitleglocatie dorp

Omvang

9,6 ha

Aantal

168 woningen

Aantal nog te realiseren

24 woningen

Looptijd

1-1-2023

Profiel

Grondexploitatie met beperkt risico

Figuur 5.21

Verkavelingsplan Espelerpad

5.10.2

Opbrengsten

In 2015 zijn er géén kavels verkocht. De verwachting was om 4 kavels ter verkopen voor een
totaalbedrag van € 0,15 miljoen.
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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 € 1,03
miljoen. In het jaar 2016 verwachten we 3 kaveluitgiftes voor een totaalbedrag van circa
0,15 miljoen.
In de Decemberrapportage 2015 is reeds besloten om de getroffen verliesvoorziening van €
0,165 miljoen voor een deel te laten vrijvallen (€ 130.870,-) als gevolg van een verwacht
positief ontwikkelresultaat. Bij deze herziening kan het resterende bedrag van € 0,034
miljoen vrijvallen.
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.
Er ligt een initiatief om hier ‘mini-landgoed’ kavels te ontwikkelen.
Tabel 5.38

Opbrengsten

5.10.3

Kosten

Alle gronden zijn reeds verworven.
In 2015 hebben de eerste woonrijpmaak werkzaamheden plaatsgevonden. Het begrote
budget hiervoor is overschreden. Dit komt omdat er méér werkzaamheden zijn uitgevoerd
dan gepland.
De overige woonrijpwerkzaamheden zullen min of meer parallel lopen aan de verwachte
gronduitgiftes.

Tabel 5.39

Kosten
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5.10.4

Resultaat en meerjarenperspectief

Het saldo van de contante waarde van de grondexploitatie (1-1-2016) is € 403.593,-. Het
resultaat op netto contante waarde is verbeterd met € 82.915,-.
Tabel 5.40

Resultaat

Figuur 5.22

Cash-flow
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Toelichting:
De verwachte einddatum van deze grondexploitatie is 1-1-2023. Er moet nog voor circa € 1,4
miljoen aan grond verkocht worden. Aan het eind van de looptijd verwachten we een positief
financieel ontwikkelresultaat van € 0,45 miljoen.
In het laatste jaar van de exploitatie verwachten we de grondopbrengst van de agrarische
grond ter waarde van 0,3 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
5.11.1

Algemeen

Complex 71 omvat fasen 1 en 2 van de woningbouwuitbreidingslocatie aan de oostkant van
de bebouwde kom van Creil. Fase 1 is inmiddels afgerond. Het bestemmingsplan voor deze
fase is sinds 2000 onherroepelijk. In totaal zijn hier 81 woningen gerealiseerd.
Ook voor de tweede fase is de bestemmingsplanprocedure afgerond. Het totaal aantal te
realiseren woningen in fase 2 komt neer op 56. Fase 2 is verdeeld in twee fases. De tweede
fase zal pas gestart worden wanneer de eerste fase is afgerond. Naar verwachting kan het
complex per 1-1-2026 worden afgesloten.

Tabel 5.41
Projectgegevens
PROJECTGEGEVENS
Type project

Woningbouw

Ligging

Uitleglocatie dorp

Omvang

± 4,8 ha fase 2

Aantal

56 woningen

Aantal nog te realiseren

51 woningen

Looptijd

1-1-2026

Profiel

Lopende grondexploitatie met een beperkt risico

Figuur 5.23

Verkavelingsplan Creil-Oost

Pagina 56 van 72

5.11.2

Opbrengsten

In 2015 is er één kavel verkocht voor een totaalbedrag van circa € 0,2 miljoen. De
verwachting was om 6 kavels ter verkopen voor een totaalbedrag van € 0,27 miljoen.
We verwachten dat de verkoop van de resterende 51 kavels nog 10 jaren in beslag gaat
nemen (gemiddeld circa 5 kavels per jaar), voor een totaalbedrag van circa € 2,23 miljoen.
In het jaar 2016 verwachten we 5 kaveluitgiftes voor een totaalbedrag van circa 0,22
miljoen.
In de Decemberrapportage 2015 is reeds besloten om de getroffen verliesvoorziening van
€ 0,2 miljoen te laten vrijvallen als gevolg van een verwacht positief ontwikkelresultaat.

Tabel 5.42

5.11.3

Opbrengsten

Kosten

Alle gronden binnen dit complex zijn reeds in het bezit van de gemeente.
Omdat uitgiftes vooralsnog uitblijven, zijn er in 2015 nagenoeg geen kosten gemaakt. Een
groot deel van het complex moet nog bouw- en woonrijp gemaakt worden. De uitvoering
hiervan is gekoppeld aan de verwachte uitgiftes. In 2016 verwachten we eveneens beperkte
kosten.
De actuele civieltechnische begroting valt goedkoper uit dan de voorgaande begroting. Dit
leidt tot een verbetering van het financiele resultaat.
Tabel 5.43

Kosten
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5.11.4

Resultaat en meerjarenperspectief

De contante waarde van de grondexploitatie (1-1-2016) is € 1.058.554,-. Het resultaat op
netto contante waarde is verbeterd met een totaalbedrag van € 934.421,-. De verbetering is
met name te wijten aan de lagere verwachte bouw- en woonrijpmaakkosten.
Tabel 5.44

Resultaat

Figuur 5.24

Cash-flow
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Toelichting cash-flow:
De verwachte einddatum van deze grondexploitatie is 1-1-2026. Er moet nog voor circa €
2.2 miljoen aan grond verkocht worden. Aan het einde van de looptijd verwachten we een
positief resultaat van € 1.229.495,-. Het risico van deze explotiatie is beperkt ; de
boekwaarde is reeds nagenoeg 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
5.12.1

Algemeen

Complex 72 omvat fase 2 en fase 3 van de woningbouwuitbreidingslocatie 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 5.45
Projectgegevens
PROJECTGEGEVENS
Type project

Woningbouw

Ligging

Uitleglocatie dorp

Omvang

9,7 ha

Aantal

90 woningen

Aantal nog te realiseren

15 woningen

Looptijd

1-1-2021

Profiel

Lopende grondexploitatie laag risico

Figuur 5.25

Verkavelingsplan Luttelgeest-Zuid

5.12.3

Opbrengsten

In 2015 zijn er vier kavels verkocht voor een totaalbedrag van circa € 0,18 miljoen. Dit is
ongeveer gelijk aan de verwachting voor dit jaar. De verwachting was namelijk om 5 kavels
ter verkopen voor een totaalbedrag van € 0,20 miljoen.
We verwachten dat de verkoop van de resterende 15 kavels nog 4 jaren in beslag gaat
nemen (gemiddeld circa 4 kavels per jaar), voor een totaalbedrag van circa € 0,95 miljoen.
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In het jaar 2016 verwachten we 4 kaveluitgiftes voor een totaalbedrag van circa 0,18
miljoen.

Tabel 5.46

5.12.3

Opbrengsten

Kosten

Alle gronden zijn reeds in het bezit van de gemeente en zijn reeds bouwrijp. In 2015 hebben
er woonrijp activiteiten plaatsgevonden. De overige woonrijpwerkzaamheden zullen parallel
aan de uitgiftes plaatsvinden.
De actuele civieltechnische begroting valt lager uit dan de begroting van de vorige
herziening. Dit levert een financieel voordeel op.
In 2015 heeft er een tussentijdse winstneming plaatsgevonden voor een totaalbedrag van €
730.000,-

Tabel 5.47

5.12.4

Kosten

Resultaat en meerjarenperspectief

De contante waarde van de grondexploitatie (1-1-2016) is € 972.621,-. Het resultaat op
netto contante waarde is verbeterd met een totaalbedrag van € 197.315,-. Dit is met name
te wijten aan een lagere bouw- en woonrijpmaak begroting. Ondanks de de tussentijdse
winstneming van € 730.000,- is nog steeds sprake van een verbetering van het financiële
resultaat.
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Tabel 5.48

Resultaat

Figuur 5.26

Cash-flow
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Toelichting cash-flow:
De verwachte einddatum van deze grondexploitatie is 1-1-2021. Er moet nog voor circa
€ 0,95 miljoen aan grond verkocht worden.
Aangezien de boekwaarde reeds positief is, namelijk € 0,37 miljoen positief, kent deze
grondexploitatie een laag financieel risico.
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5.13 Complex 80 Stadshart Emmeloord
5.13.1

Algemeen

De grondexploitatie Stadshart Emmeloord is per ultimo 2015, maar ook ten tijde van het
behandelen van deze jaarrekening 2015, onveranderd van kracht. De waarde is opnieuw
getaxeerd en komt uit op € 3,5 miljoen. € 2,1 miljoen minder dan per ultimo 2014 was
getaxeerd. Voor het verschil tussen de boekwaarde per 31-12-2015, minus de reeds
bestaande verliesvoorziening, minus het raadsbesluit ter dekking van de kosten in 2015 voor
het Stadshart, minus de getaxeerde waarde, is een aanvullende verliesvoorziening getroffen.
Dit is een bedrag van € 2.057.894,-. 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 2016.
Ter afdekking van het risico van de afwaardering van de restant boekwaarde van het complex
Stadshart Emmeloord, oormerken we een bedrag van € 3,5 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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5.14 Complex 82 Wellerwaard
5.14.1

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-holesgolfbaan valt buiten de grondexploitatie.
In

november

2014

is

door

de

gemeentereaad

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 5.49
Projectgegevens
PROJECTGEGEVENS
Type project

Woningen en recreatie(voorzieningen)

Ligging

Ten oosten van de A6 en Emmeloord

Omvang

± 71 ha.

Aantal
Aantal nog te realiseren

zwemplas, burchtplas, 23 woningen, 3
landgoederen
23 woningen, 3 landgoederen

Looptijd

1-1-2029

Profiel

Lopende exploitatie met een hoog risico

5.14.2

Opbrengsten

In 2015 is er één landgoed verkocht voor een totaalbedrag van € 0,80 miljoen en is er een
perceel agrarische grond verkocht voor een totaalbedrag van € 0,52 miljoen.
We verwachten dat de verkoop van de 23 woningbouw kavels 13 jaren in beslag gaat nemen
(gemiddeld circa 2 kavels per jaar), voor een totaalbedrag van circa € 5,8 miljoen. In het jaar
2016 verwachten we circa 2 kaveluitgiftes voor een totaalbedrag van circa 0,45 miljoen.
Daarnaast verwachten we de verkoop van het tweede landgoed voor een totaalbedrag van €
1 miljoen.
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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 2016 verwachten we nog een
resterende subsidie van € 0,2 miljoen (MPJP).
De eerder getroffen verliesvoorziening voor dit complex, te weten € 1,0 miljoen kan op op
basis van het positieve ontwikkelresultaat op eindwaarde vrijvallen. Echter, op een eerder
moment is bepaald dat de verliesvoorziening de optelsom van de risico’s (verwerkt in de
risicomatrix) afdekt. Dit is een bedrag van € 0,88 miljoen. Zodoende valt in ieder geval €
0,12 miljoen vrij.
Tabel 5.50

Opbrengsten

5.14.3

Kosten

Planontwikkelingskosten & VTU
In 2015 zijn de budgetten voor planontwikkeling & VTU overschreden. Uiteindelijk zijn er
meer interne en externe uren geboekt op het project, zonder dat dit de voortgang van het
project heeft versneld.
Voor 2016 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 tweede landgoed.
Bouw- en woonrijpmaken
In het jaar 2015 is de aanleg van de zwem- en natuurplas afgerond. De gemaakte kosten
hierbij zijn wat hoger uitgevallen dan begroot voor het jaar 2015.
Voor 2016 hebben we een budget gereserveerd voor het deels bouwrijpmaken van de
woningbouw fase 1 en de ontsluiting van het eerste landgoed. De resterende bouw- en
woonrijpmaken laten we parallel lopen met de verwachte kaveluitgiftes.
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Tabel 5.51

Kosten

5.14.4

Resultaat en meerjarenperspectief

Het saldo van de contante waarde (1-1-2016) is € 542.576,-. Het resultaat op netto contante
waarde is verbeterd met een totaalbedrag van € 1.109.477,-. De verbetering van het
resultaat is met name te wijten aan lagere verwachte bouw- en woonrijpwerkzaamheden en
een lager bedrag aan VTU en risico en onvoorzien.

Tabel 5.52

Resultaat

Figuur 5.27

Cash-flow
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ontwikkeling van de eindwaarden

1-12027

1-12028

1-12029

Toelichting cash-flow:
De boekwaarde per 31-12-2015 is fors 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 financiele resultaat. De verwachting is wel dat
het project sluit met een postief eindresultaat van € 0,66 miljoen. Dit project kent een hoog
risicoprofiel. De projectspecifieke risico’s zijn verwerkt in de risicomatrix van de Wellerwaard.
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1

Bijlage

Overzicht alle grondexploitaties per 1-1-2016
Complex

bestemming

1 - Ruwe Gronden

Wb/Bt

11A - Emmelhage-Oost

Wb

11A Emmelhag

11B - Emmelhage fase 2A

Wb

11B Emmelhag

32 - De Munt III

BT

34 - De Munt II fase 2

BT

38 - De Munt II fase 1

BT

40 - Ens (vanaf 2009)

BT

38 De Munt I

41 - Dorpen

BT

40 Ens (oud)

42 - ENS - uitbreiding

BT

43 - Creil-Noord

BT

41 Dorpen

46 - Marknesse

BT

65 - Ens - Zuidoost

Wb

43 Creil-noor

66 - Uitbreiding Kraggenburg

Wb

67 - 1 - Bant Zuidoost

Wb

46 Marknesse

67 - 2 - Bant Zuidoost fase 2

Wb

68 - Espel - West

Wb

67-1 Bant zuido

71 - Creil - Oost

Wb

67-2 Bant zuido

72 - Luttelgeest - Zuid

Wb

80 - Stadshart Emmeloord

Wb+

82 - Wellerwaard

Wb+

* Wb= woningbouw, Bt= Bedrijventerrein, Wb+= meerdere functies

complex naam

1 Ruwe Gro

32 De Munt I

34 De Munt I

42 Ens (nieuw

65 Ens zuido

68 Espel - W

69 Rutten Va
71 Creil oost

72 Luttelgee

80 Stadshart

82 Wellerwaa

* Wb= woningbouw, B
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Bijlage

2

Boekwaarden (31-12-2015) en verwachte eindresultaten
herziening ‘in exploitatie genomen gronden’
per 01-01-2016

IN EXPLOITATIE GENOMEN COMPLEXEN (IEGG)

Noot:
De eindwaarde o.b.v. de herziening 2016 ligt lager dan de eindwaarde o.b.v. de herziening
2015. Echter, in de cijfers van de herziening van 2015 zijn de verliesvoorzieningen
meegenomen in de complexen (als een te verwachten opbrengst). Bij de herziening 2016 zijn
de verliesvoorzieningen buiten de grondexploitaties gehouden.
Wanneer we deze verliesvoorzieningen niet meetellen in 2015, wordt duidelijk dat het
financiele resultaat van 2016 is verbeterd tov. 2015.
De verbetering van het resultaat komt met name voort uit lagere verwachte bouw- en
woonrijpmaakkosten en een lagere rekenrente (1,5%).
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Bijlage

3

Overzicht boekwaarden
‘niet in exploitatie genomen gronden’ (NIEGG)

NIEGG
1 - Ruwe gronden
11B - Emmelhage voorzieningen knooppunt
32 - BT EURO (De Munt III)
46 - BT Marknesse
66 - Uitbreiding Kraggenburg
67-2 - Uitbreiding Bant fase II
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categorie
MVA/ afstoten
in exploitatie nemen
MVA/ in exploitatie nemen
deels in exploitatie nemen
MVA/ afstoten
MVA/ in exploitatie nemen

boekwaarde 31-12-2015
2.095.593
1.506.603
13.617.120
3.510.214
3.307.843
940.276

oppervlakte
219.280
133.665
790.115
197.000
114.000
40.718

24.977.649

1.494.778

boekwaarde per m²
€
10
€
11
€
17
€
18
€
29
€
23

€
€
€
€
€
€
€

verliesvoorziening
560.633
5.750.000
2.131.214
2.509.843
655.250
11.606.940

Bijlage

4

Overzicht getroffen voorzieningen tot en met 2015

GETROFFEN VOORZIENINGEN
1 - Ruwe gronden
32 De Munt III
38 De Munt II fase 1
43 Creil
46 Marknesse
65 ENS
66 Kraggenburg
67-1 Bant Zuidoost fase 1
67-2 Bant Zuidoost fase 2
80 Emmeloord Centrum
82 Wellerwaard
Totaal
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560.633
5.750.000
1.080.597
41.577
2.131.214
1.732.613
2.509.843
323.077
655.250
5.305.404
880.000
20.970.208

Bijlage

5

Verloop Reserve Grondexploitatie per 31-12-2015
De stand van de Reserve Grondexploitatie bedraagt € 8.244.429,- per 31-12-2015. In de
onderstaande tabel zijn de toevoegingen en onttrekkingen in 2015 opgesomd, resulterend in
de

Algemene

Reserve

per

31-12-2015

(eindbalans),

ook

wel

de

aanwezige

weerstandcapaciteit genoemd. Voor de (nabije) toekomst liggen er twee beklemmingen en
één oormerking op de reserve, te weten:
-

Te maken kosten OPP Stadshart Emmeloord in 2016

€ 50.000,-

-

Verkeersdoeleinden

€ 730.000,-

-

Oormerking reserve taxatiewaarde Stadshart

€ 3.500.000,-

Deze claims zijn onderin de tabel meegenomen en resulteren in het vrij beschikbare deel.

Toelichting
Beginbalans 01-01-2015
Herziening ultimo 2015
Raadsbesluit tussentijdse winstneming
Herziening ultimo 2015
Herziening ultimo 2015
Herziening ultimo 2015
Decemberrapportage 2015
Herziening ultimo 2015
Herziening ultimo 2015
Herziening ultimo 2015
Herziening ultimo 2015
Decemberrapportage 2015
Herziening ultimo 2015
Raadsbesluit tussentijdse winstneming
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Bedrag

Omschrijving boeking

-€ 1.888.548
Toevoeging reserve complex
-€ 779.367 gronden X001
Toevoeging reserve complex
-€ 3.000.000 X011A
Toevoeging reserve complex
-€ 500.000 voorz. X011B
Toevoeging reserve complex
-€ 2.250.000 II X034
Toevoeging reserve complex
-€ 919.403 I X038
Toevoeging reserve complex
-€ 350.000 X043
Toevoeging reserve complex
-€ 58.423 X043
Toevoeging reserve complex
-€ 267.387 X065
Toevoeging reserve complex
-€ 15.157 X066
Toevoeging reserve complex
-€ 449.750 ZuidOost fase II X067-2
-€ 130.870 Toevoeging reserve complex
-€ 34.130 Toevoeging reserve complex
-€ 270.000 Toevoeging reserve complex

Ruwe
Emmelhage
Emmelhage
Munt II fase
Munt II fase
Creilerpad
Creilerpad
Ens Zuidoost
Kraggenburg
Bant
Espel X068
Espel X068
Rutten X069

Herziening ultimo 2015 sluiten
complex
Decemberrapportage 2015
Raadsbesluit tussentijdse winstneming
Ultimo 2015 en risicomatrix

Subtotaal Vrijval
Onttrekking open planproces 2015
Herziening ultimo 2015
Herziening ultimo 2015
Raadsbesluit dekking kosten Stadshart
Ultimo 2015 aansluiting taxatie
Kosten niet plangebonden complex

Subtotaal Vorming
Eindbalans 31-12-2015
Beklemming verkeersdoeleinden
Beklemming open plan proces
Geoormerkt taxatiewaarde Stadshart
Resteert:

-€ 226
-€ 200.000
-€ 730.000
-€ 120.000

Toevoeging reserve
Rutten X069
Toevoeging reserve
Toevoeging reserve
Toevoeging reserve

afsluiting complex
Creil Oost X071
Luttelgeest X072
Wellerwaard X082

-€10.074.713
Onttrekking reserve kosten gemaakt voor
€ 50.000 OPP
Onttrekking reserve complex Marknesse
€ 921.214 X046
Onttrekking reserve complex Bant
€ 323.077 ZuidOost fase I X067-1
Onttrekking reserve complex Stadshart
€ 250.340 X080
Onttrekking reserve complex Stadshart
€ 2.057.894 X080
Onttrekking reserve dekking kosten
€ 116.307 complex X090
€ 3.718.832
- € 8.244.429 Beschikbaar na afronding
€ 730.000 Beklemming reserve
€ 50.000 Beklemming reserve
€ 3.500.000 Oormerken reserve
-€ 3.964.429

We verwachten pas weer in 2021 een volgende winstneming te kunnen doen, als gevolg van
het

afsluiten

van

een

grondexploitatie

(Luttelgeest-Zuid).

Mogelijk

kan

er

in

de

tussenliggende periode tussentijds winst genomen worden. Vooralsnog gaan we uit van de
huidige stand van de reserve.
Het is van belang om het risiconiveau van de grondexploitaties (zowel IEG als NIEGG) te
monitoren en te beheersen. Met name de uitgifte van de bedrijventerreinen vormt een risico.
In 2023 verwachten we een forse toevoeging van de reserve als gevolg van het sluiten van
de grondexploitatie Emmelhage (complex 11A).
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