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Emmeloord, 26 oktober 2016. 

 

Onderwerp 

Grondexploitatie Bant Zuidoost fase 2  

 

Advies raadscommissie 

[…]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgestelde besluiten 

1. De grondexploitatie Bant Zuidoost fase 2 vaststellen. 

2. De reeds getroffen verliesvoorziening ad € 655.250,- vrij te laten vallen. 

3. De 14e wijziging van de programmabegroting 2016 vaststellen. 

 

Doelstelling 

Het aantonen van de financiële haalbaarheid van de grondexploitatie van de 

woningbouwontwikkeling Bant Zuidoost fase 2. Met deze exploitatie geven we invulling 

aan de woningbouwprogrammering uit de Woonvisie 2.0. 

 

Inleiding 

Bant Zuidoost fase 1 is reeds enige jaren in ontwikkeling. Er zijn nog enkele 

woningbouwkavels beschikbaar in deze fase. Het resterende aanbod is echter beperkt en 

er is behoefte aan een diverser aanbod aan woningbouwkavels. Fase 2 is het logische 

vervolg op fase 1. Bovendien is de ontsluiting van fase 2 reeds in fase 1 gerealiseerd. 

Grenzend aan deze ontsluiting kunnen zonder veel kosten te maken kavels in de verkoop 

gezet worden.  

 

De financiële uitvoering van de ontwikkeling van fase 2 (kosten en baten) verloopt via 

een grondexploitatie. 

De BBV stelt dat de Raad dient te besluiten over een nieuw in exploitatie te nemen 

complex. Het startpunt is een Raadsbesluit met de vaststelling van het 

grondexploitatiecomplex, inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de 

exploitatie geopend en kunnen kosten worden geactiveerd en bijgeschreven op de 

voorraadpositie op de balans. 

 

Argumenten 

1.1 Met deze  grondexploitatie geven we invulling aan de Woonvisie 2.0 en het 

woningbouwprogramma op inbreidingslocaties.  

In de ontwikkelperspectieven dorpen (2016) is Bant Zuidoost fase 2 opgenomen als 

uitbreidingslocatie voor woningbouw. 

 

1.2 De grondexploitatie geeft uitvoering aan de ‘Ontwikkelperspectieven dorpen’ (2016) 

Het in exploitatie nemen van de deze locatie betekent het uitvoeren van het 

ontwikkelperspectief voor Bant voor wat betreft uitbreidingslocaties. Het 

ontwikkelperspectief is in april 2016 door de Raad vastgesteld en geeft richting aan 

toekomstige woningbouw in- en uitbreidingen in de dorpen.  
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1.3 In het dorp Bant is behoefte aan een diverser aanbod van 

nieuwbouwkavels.  

De keuze van kavels in fase 1 is beperkt en er zijn voldoende 

signalen dat er vraag is naar nieuwbouwkavels, met name twee-

onder-een kap woningen.  

 

1.4 Het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk. 

Bant Zuidoost fase 2 is onderdeel van het bestemmingsplangebied van het 

bestemmingsplan Bant. Dit plan is sinds 20 september 2012 onherroepelijk en biedt 

ruimte voor de ontwikkeling en realisatie van de 58 woningen. Planologisch is er derhalve 

geen belemmering om woningbouw op deze locatie te realiseren.   

 

1.5 De grondexploitatie is financieel sluitend. 

De verwachte grondopbrengsten door kaveluitgifte dekken de kosten voor de reeds 

gerealiseerde aankoop van de grond en de overige verwachte kosten, zoals 

planontwikkelingskosten & VTU en bouw- en woonrijp kosten.   

 

2.1/3.1 De verliesvoorziening voor Bant Zuidoost fase 2 dient vrij te vallen. 

Aangezien de grondexploitatie financieel sluitend is, is het niet meer nodig om een 

verliesvoorziening voor dit complex aan te houden. Het betreft de vrijval van een bedrag 

van € 655.250,- De bedoelde vrijval van de getroffen verliesvoorziening wordt via de 

resultaatbestemming toegevoegd aan de algemene reserve Grondexploitatie. Hiertoe is 

een wijziging van de programmabegroting benodigd. 

 

Kanttekeningen 

 

1.1 De vraag naar de nieuwbouwkavels in Bant is beperkt.  

Er bestaat dan ook een risico dat niet alle kavels zijn verkocht voor het einde van de 

looptijd van de grondexploitatie.  

 
Planning/uitvoering 

Het voorstel inbrengen bij de B&W vergadering van 1 november en de Raadsvergadering 

van 12 december.   

 

Bijlagen 

1. Grondexploitatiedocument Bant Zuidoost fase 2. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : dhr. W. Haagsma 

Steller : dhr. N.M. van der Ende; 34 78; n.vanderende@noordoostpolder.nl 

 : dhr. R. Verboeket; r.verboeket@noordoostpolder.nl  

 : dhr. M. Gunes; m.gunes@noordoostpolder.nl  
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2016, no. 436201; 

 

B E S L U I T 

 

1. De grondexploitatie Bant Zuidoost fase 2 vast te stellen. 

2. De reeds getroffen verliesvoorziening ad € 655.250,- vrij te laten vallen. 

3. De 14e wijziging van de programmabegroting 2017 vast te stellen. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 12 december 2016. 

De griffier,                           de voorzitter, 


