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Aan : College/Raad 
Van : N. van der Ende & R.Verboeket  
Datum : 06 juni 2017 
Onderwerp : Memo financiële consequenties centrumplan 

 
In het open plan proces zijn 3 ontwikkelscenario’s uitgewerkt. Er is gekozen voor het 
scenario ‘compact centrum’. Aan de hand van een programmakader is dit scenario 
uitgewerkt in een centrumplan bestaande uit een stedenbouwkundig plan (zie plankaart 
in de onderstaande figuur), een uitwerkingsagenda en beeldkwaliteitsplan.  
De financiële consequenties van het centrumplan zijn in deze memo beschreven als ware 
een programma-exploitatie.  
Voor de goede orde geldt dat het gepresenteerde resultaat gezien moet worden als een 
financiële indicatie. De financiële vertaling wordt voorbereid in de vorm van een 
programma-exploitatie. 
 
Figuur| Stedenbouwkundig plan centrum 

 
 
De programmaexploitatie is breder dan alleen een grondexploitatie, omdat deze ook 
kosten en opbrengsten bevat die niet aan de grondexploitatie toegerekend mogen 
worden conform wet- en regelgeving (Wro, BBV). 
 
De verwachte kosten en opbrengsten van dit centrumplan zijn ten behoeve van deze 
besluitvorming in beeld gebracht in de vorm van een concept begroting en risicomatrix. 
Uiteindelijk zal deze nog vertaald moeten worden naar een programmaexploitatie met 
bijbehorende risicomatrix. Dit vraagt nog een nadere uitwerking in verband met zaken 
als fiscaliteit, fasering, etc. Ook de wijze van verwerking van de boekwaarde van de 
huidige grondexploitatie van het  huidige project Stadshart moet hierbij worden bekeken. 
Het college zal hiertoe voorbereidingen treffen en de raad tegelijk met het definitieve 
beeldkwaliteitsplan een voorstel voorleggen.  
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Methoden 

Opbrengsten 

Voor de berekening van de opbrengsten wordt uitgegaan van grondopbrengsten van het 
toe te voegen bouwprogramma (door eventuele verplaatsing(en) en marktruimte) en 
bijdragen uit reeds gereserveerde en gevoteerde budgetten.  
De grondopbrengsten zijn bepaald via de residuele grondwaardemethodiek 
(grondopbrengst = verwachte opbrengst vastgoed minus verwachte bouwkosten en 
bijkomende kosten) en de comparatieve methode (vergelijking van 
referentietransacties).  
Het schatten van de opbrengsten is gebeurd op grond van marktconformiteit.  
 
Kosten 

Voor de berekening van de kosten is gebruik gemaakt van ervaringscijfers 
(eenheidsprijzen) van het Ingenieursbureau en is gebaseerd op het gewenste 
kwaliteitsniveau van de openbare ruimte van het centrum.  
 
Algemene uitgangspunten  

• Voor de financiële uitwerking van het stedenbouwkundig plan (zie afbeelding 1) is 
uitgegaan van de openbare ruimte en de ontwikkellocaties (De Deel, Korte 
Achterzijde, Jumboplein, voormalige flats, Paardenmarkt) en die zich daarin 
bevinden. 

• Per variant zijn de opbrengsten en kosten geschat voor de locaties die in 
eigendom zijn van de gemeente. 

• Conform de richtlijnen van de Wro en BBV worden alleen de delen aan de 
toekomstige en nog vast te stellen grondexploitatie toegerekend die een directe 
relatie hebben met ontwikkelocaties. Voor delen die geen directe relatie hebben 
met ontwikkellocaties (Lange Nering, Kettingplein, bovenwijkse 
infrastructuur/verkeersmaatregelen) worden toegerekend aan het deel van de 
programmaexploitatie niet zijnde grondexploitatie. 

• Voor de locaties die in eigendom zijn van derden kan mogelijk kostenverhaal 
(grondexploitatiewet afdeling 6.4 Wro) een exploitatiebijdrage gevraagd worden. 
Met deze mogelijke bijdragen is voor nu geen rekening gehouden.  

• Er zijn geen middelen voor communicatie en marketing in de varianten 
opgenomen. 

• De boekwaarde van de oude vigerende grondexploitatie is niet in de varianten 
meegenomen. 

• Taakstellend, conform het programmakader, mag het financiële resultaat op 
eindwaarde niet lager zijn dan € 4,0 miljoen negatief.  

• Er wordt uitgegaan van het gefaseerd ontwikkelen van het centrum uitgaande van 
investeringsbereidheid van marktpartijen en de planologische wijziging van te 
ontwikkelen locaties. Bij de ontwikkeling van het centrum is het belangrijk dat 
continue gemonitord wordt wat de effecten zijn van ingrepen in de openbare 
ruimte en het toevoegen of verplaatsen van vastgoed.  

• De exploitatie van de Poldertoren valt buiten de scope van alle gepresenteerde  
varianten. 

 
Kenmerken centrumplan 

Kenmerken van het centrumplan: 
• Een evenwichtig programma in het centrum (zie onder). 
• Thematische indeling van het centrum. 
• Benutten van ca. 1.600 m2 BVO van de 2.150 m2 BVO marktruimte voor 

dagwinkels bij de locatie van de flats en met name het Jumboplein. 
• Benutten van 1.000 m2 BVO marktruimte voor nieuwe horeca van 1.400 m2 BVO 

naast uitbreidingswensen.  
• Veelal ruimte geven aan verplaatsers en uitbreiding van bestaande supermarkten 

en dagwinkels (bij flats en Korte Achterzijde). 
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• Investeren in de openbare ruimte van De Deel, inclusief de Korte Achterzijde, 
Jumboplein, straten Lange Nering/Kettingplein + doorbraak. 

• Vergroenen van het centrum. 
• Investering in bereikbaarheid van het centrum. 

 
 
Kosten en opbrengsten 
Dekking / Opbrengsten  

De opbrengsten bestaan uit de uitgifte van grond ten behoeve van de ontwikkeling van 
de winkels, supermarkten, horecagelegenheden en kantoren. Het programma is bepaald 
op basis van de marktbehoefte en voldoet aan het eerder vastgestelde programmakader. 
 
We houden ook rekening met door de Raad ter beschikking gestelde kredieten ter 
realisatie van de omliggende (bovenwijkse) infrastructuur voor verkeersmaatregelen en 
de openbare ruimte in het bestaande centrum.  
 
Kosten  

De kosten bestaan uit woonrijp maken zoals de aanleg van nieuw openbaar gebied 
rondom de nieuwe bovengenoemde functies, waaronder een park, een horecaplein, 
(her)inrichting van De Deel, het vergroenen van het centrum etc.  
Er volgt nog een nadere uitwerking over de mate van toerekenbaarheid van kosten aan 
de programagrondexploitatie.  
Om het plan mogelijk te maken zijn budgetten voor planontwikkeling en voorbereiding en 
toezicht en risico en onvoorzien nodig.  
De uit te geven gronden zijn veelal in eigendom van de gemeente. Er hoeven dus géén 
omvangrijke grondverwervingen plaats te vinden. Er is wel gerekend met een aantal 
mogelijke verwervingen. 
Het plan biedt ook ontwikkelmogelijkheden voor andere eigenaren in het gebied. Indien 
er functiewijzigingen plaatsvinden zal eventueel kostenverhaal aan de orde zijn. 
We houden bij deze exercitie géén rekening met de historische kosten van het 
centrumplan.  
 
Er worden ook kosten gemaakt voor de aanelg van de bovenwijkse infrastructuur, het 
upgraden van het bestaande openbare gebied (Lange Nering/ Kettingplein), het 
gevoteerde budget voor ‘Quick wins’ (de op korte termijn noodzakelijke investeringen 
van het stadscentrum) en als laatste een voorgenomen jaarlijkse bijdrage aan stichting 
centrummanagement Emmeloord i.o. (BIZ), gedurende een periode van 5 jaar. 
 

Resultaat 

In de onderstaande tabel zijn de kosten en opbrengsten van de grondexploitatie 
opgesomd, net als de niet aan de grondexploitatie toe te rekenen kosten en opbrengsten. 
Dit resulteert een in een financieel resultaat van € 2,25 miljoen negatief van de 
programmaexploitatie.  
 
Tabel: financieel resultaat programma exploitatie in € 
Financieel resultaat  
Opbrengsten 8.006.718 

2.666.128 
Kosten  -9.136.766 

-3.786.675 
Saldo 2.248.596- 

 

Programma

appartementen (aantal) supermarkt (m²) dagwinkels (m²) horeca (m²) kantoren (m²)

De Deel 45                           1.000           2.700            

Korte Achterzijde 600                    

Jumboplein 1.352                 -             

Flats 20                           3.562             1.186                 

Paardenmarkt 40                           

Totaal 105                               3.562               3.138                    1.000            2.700             


