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Risico maatregel effect bij falen van de maatregel financieel effect kans dat dit 
zich voordoet

 effect 

Politiek/bestuurlijk

1 Geen draagvlak bestemming-
splanwijzigingen in het centrum

Bestuur overtuigen van het op 
lange termijn positieve effect.

Geen planologische ruimte; lagere te verwachten grondopbrengsten. € 1.000.000 10%  € 100.000-

Maatschappelijk

2 Bezwaar en beroep tijdens 
het vervaardigen van bestem-
mingsplannen, herzieningen, 
actualisaties

aandacht voor bezwaar vertraging (bijvoorbeeld 2 jaar).  € 80.000 20%  € 16.000-

3 Planschade Zoveel mogelijk planschade ver-
mijden door rekening te houden 
met zoveel mogelijk belangen.

afrekenen planschade.  € 100.000 10%  € 10.000-

Juridisch wettelijk

4 Geen overeenstemming verp-
laatsing supermarkten

Communicatie. vertraging, minder opbrengsten  € 1.000.000 10%  € 100.000-

5 Sinke beroept zich op huurders-
recht en blijft in huidige pand 
zitten.

Communicatie. Vertraging; De Sinke locatie komt niet vrij en het beoogde programma op 
deze plek loopt vertraging op

 € 20.000 20%  € 4.000-

6 Verhuiskosten vergoeding valt 
lager uit op basis van werkelijke 
verhuiskosten. 

Communicatie. Uitkeren lagere verhuiskostenvergoeding.  € 250.000- 20%  € 50.000 

Ruimtelijk / programmatisch

7 mismatch tussen vraag en 
aanbod winkelmeters

behoefteonderzoeken, overleg 
met retailers, ondernemers.

Vertraging uitgifte; lagere grondopbrengsten.  € 2.000.000 10%  € 200.000-

8 mismatch tussen vraag en aan-
bod appartementen / woningen

behoefteonderzoeken, afsprak-
en over aantallen en afnameter-
mijn met ontwikkelaars.

Vertraging uitgifte; lagere grondopbrengsten.  € 400.000 10%  € 40.000-

9 Geen overeenstemming met 
Mercatus over grondruil.

Ontwikkellocatie Flats kan niet ontwikkeld worden. Gevolg: we kunnen geen 
supermarkt accommoderen op deze plek. Lagere grondopbrengsten.

 € 1.900.000 10%  € 190.000-

Organisatorisch / ambtelijk

10 kwalitatief onvoldoende 
projectpersoneel

Sturen op de voldoende gekwal-
ificeerd personeel.

extra kosten als gevolg van inhuur.  € 250.000 10%  € 25.000-

11 kwantitatief onvoldoende 
projectpersoneel

Sturen op voldoende interne 
capaciteit via manager en 
directie.

extra kosten als gevolg van inhuur.  € 250.000 10%  € 25.000-

12 Planontwikkelingskosten 
vallen hoger uit als gevolg van 
vertraging.

interne inzet goed afwegen, 
inschatten, monitoren en 
beperken indien er sprake is 
van een status quo.

extra kosten als gevolg van vertraging.  € 250.000 10%  € 25.000-

Financieel

13 Stagnatie van de markt door 
een recessie

Recessie voorzien en hier op in 
spelen door het plan 'on hold' te 
zetten en alleen noodzakelijke 
investeringen te doen.

Vertraging uitgifte; stagnatie uitgifte.  € -   

14 Lagere grondprijzen. Analyse marktgegevens. Lagere grondopbrengst. € 375.000 20%  € 75.000-

15 Hogere grondprijzen Analyse marktgegevens. Hogere grondopbrengst. € 375.000- 10%  € 37.500 

Uitvoering-civieltechnisch

16 Complexiteit van de reconstruc-
tie van het openbare gebied.

Goede planning maken, werken 
op elkaar afstemmen, tijdelijke 
situatie(s) creeeren. 

€ 250.000 10%  € 25.000-

17 Complexiteit van de bovenwijk-
se infrastructuur. 

Onderzoek, analyse, begroten, 
plannen, communiceren.

Kosten vallen hoger uit dan begroot. € 250.000 10%  € 25.000 

VOLLEDIGE RISICO*  € 947.500-


