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1 Samenvatting
De totale opbrengst uit grondverkoop in 2017 gaat weer richting het niveau van voor de
crisis. Ten opzichte van 2016 is de grondverkoop met 40% gestegen. Met name in
Emmeloord, Marknesse en Ens zijn veel woningbouwkavels verkocht. Voor 2018 verwachten
we weer een stijging van de grondverkoop, te weten een stijging van circa 15% ten opzichte
van 2017. Door nieuwe woningbouwcomplexen op de markt te brengen houden we het
kavelaanbod in de Noordoostpolder op peil.
De verkoop van de bedrijfsgronden loopt wat achter op de planning. In 2017 heeft een forse
afname van bedrijfsgrond op De Munt plaatsgevonden aan 1 marktpartij, waardoor er wellicht
een vertekend beeld kan ontstaan voor wat betreft de voortgang van gerealiseerde verkopen
van bedrijfsgronden.
Tabel 1.1: Grondverkopen in 2017

Grondverkopen in 2017
€
8.134.719
3.001.793
11.136.512

Woningbouw
Bedrijventerrein
Totaal

%
73%
27%
100%

Woningbouw
Emmeloord
Dorpen
Totaal woningbouw

4.913.177
3.221.542
8.134.719

60%
40%
100%

Bedrijventerrein
Emmeloord
Dorpen
Totaal bedrijventerrein

2.826.253
175.540
3.001.793

94%
6%
100%

Ter illustratie het verloop van de verkoop van grond voor woningbouw en bedrijven
uitgedrukt in miljoenen per jaar in de afgelopen jaren in de onderstaande grafiek (zie grafiek
1.1).

Grafiek 1.1: Verloop grondverkopen in de gemeente Noordoostpolder
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In 2018 verwachten we circa € 12,8 miljoen aan grondopbrengsten. De nieuw vastgestelde
complexen Emmelhage fase 2A en het Centrumplan Emmeloord zorgen voor een deel van de
verwachte grondopbrengsten. In het laatstgenoemde complex verwachten we kavels ten
behoeve van appartementen uit te geven.

In de onderstaande tabel presenteren we de totale kosten en opbrengsten - zowel
gerealiseerd als nog verwacht - van alle grondexploitaties. Per 01-01-2018 zijn de totale
gerealiseerde kosten hoger dan de gerealiseerde opbrengsten, te weten € 19,7 miljoen. De
nog te verwachten opbrengsten, met name uit grondopbrengsten, zijn hoger dan de nog te
verwachten kosten. Dit resulteert in een verwachte eindwaarde van alle complexen van € 5,1
miljoen positief. Belangrijk om te melden is ook dat we in 2017 € 3,9 miljoen aan
tussentijdse winst genomen hebben. De commissie BBV is sinds dit jaar stelliger geworden in
de richtlijn om tussentijds winst te nemen naar rato van de realisatie. Voor de
grondexploitaties is dat een kostenpost; voor de Algemene reserve grondexploitatie (ARG)
betekent dit een toevoeging. Zie bijlage 4 voor het verloop van de ARG.

Tabel 1.2: Grondexploitaties – totalen*

Grondexploitaties - totalen

Boekwaarde per 01-01-2017
Gerealiseerde kosten in 2017
Tussentijdse winstneming 2017
Gerealiseerde opbrengsten in 2017

-18.413.377
8.588.952
3.919.550
11.257.341

Boekwaarde per 01-01-2018
Nog te verwachten kosten
Nog te verwachten opbrengsten

-19.664.538
29.403.188
54.209.940

Eindwaarde totaal
Netto contante waarde totaal

5.142.212
5.137.275

*Excl. de afgesloten grondexploitatie Stadshart Emmeloord (complex 80)

In een notendop benoemen we hieronder de belangrijkste ontwikkelingen van de
grondexploitaties:
-

Er zijn 2 nieuwe grondexploitatie-complexen vastgesteld in 2017:
o

Emmelhage fase 2A: voorziet in de behoefte van woningbouwkavels in
Emmeloord.

o

Centrumplan Emmeloord: vernieuwing van het centrum met aanbod van
winkels, horeca, supermarkten, kantoren/werken en woningbouw.
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-

Het complex 80 Stadshart Emmeloord is afgesloten; om het tekort af te dekken is de
getroffen verliesvoorziening ingezet.

-

In 2017 is grond verworven ten behoeve van de woningbouwuitbreiding in
Kraggenburg. In 2018 wordt een aanvang gemaakt met de
bestemmingsplanprocedure en wordt een grondexploitatie ter vaststelling voorbereid.

-

Voor nieuw kavelaanbod in Tollebeek wordt de locatie Mariaschool ontwikkeld. Ook
hiervoor komt een nieuw bestemmingsplan en een grondexploitatie.

-

In de dorpen Bant, Ens, Espel, Kraggenburg, Marknesse en Nagele wordt voorzien in
de behoefte van nieuwbouwkavels en worden nieuwe deelplannen voorbereid.

-

Om in de toekomst te kunnen voorzien in grote bedrijfskavels wordt het toekomstig
bedrijventerrein De Munt B voorbereid. Dit geeft invulling aan de onlangs vastgestelde
visie bedrijventerreinen.

-

Per 01-01-2018 zijn de grondprijzen van een aantal woningbouwcategorieën
verhoogd, net als de prijzen van de bedrijventerreinen, als gevolg van de verbeterde
marktomstandigheden.
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2 Aanleiding en inleiding
2.1

Herziening & MPG

Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties kijkt terug naar de gerealiseerde kosten en
opbrengsten in het afgelopen boekjaar en kijkt vooruit naar 2018 en verder. Een
grondexploitatie is namelijk méérjarig, soms wel met een looptijd van maximaal 10 jaar. We
kijken dus terug in hoeverre we functioneren conform de verwachtingen en maken actuele
prognoses voor toekomstige kosten en opbrengsten.

Noordoostpolder heeft 19 actieve grondexploitaties (BIE). 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 (2018), te worden
herzien. Bij de herziening werken we de volgende zaken bij:
•

het bijwerken van de boekwaarde (de werkelijke opbrengsten en kosten van 2017).

•

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.

•

risicoanalyse op basis van een Monte Carlo-analyse.

•

bepalen verloop van de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG).

•

bepalen weerstandsvermogen van het grondbedrijf.

2.2

Nog niet in exploitatie genomen gronden

Voor een aantal complexen is nog geen exploitatieopzet vastgesteld. Het gaat hier om de
voormalige NIEGG. Deze categorie is per 01-01-2016 ondergebracht bij de MVA. Waardering
vindt plaats tegen de boekwaarde of de duurzaam lagere marktwaarde. Hiermee voldoen we
aan de gestelde BBV-richtlijn.

2.3

Leeswijzer

In de samenvatting zijn de belangrijkste ontwikkelingen rondom de grondexploitatie
benoemd en zijn de cijfers op hoofdlijnen gepresenteerd.
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De verdere uitwerking vindt u in de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6. In hoofdstuk 3 beschrijven we
de (beleids)visie van de gemeente en de marktontwikkelingen. Dit resulteert in een beoogd
uitgiftetempo van woningbouw- en bedrijfskavels in de Noordoostpolder. In hoofdstuk 4
behandelen we het Weerstandsvermogen van de grondexploitaties: in hoeverre kan de
gemeente Noordoostpolder de risico’s financieel opvangen? Vervolgens diepen we de
grondexploitaties uit in de hoofdstukken 5 en 6: eerst benoemen we de uitgangspunten en
daarna volgt per complex een korte inhoudelijke toelichting. In de bijlagen vindt u de
relevante cijferoverzichten.
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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).

-

Ontwikkelperspectieven dorpen (2016)

-

De Visie Werklocaties noordelijk Flevoland (2018).

-

De Nota Grondbeleid (2018).

-

De Nota Kostenverhaal (2018).

Daarnaast worden demografische en marktontwikkelingen meegenomen in de overwegingen.

3.2

Wonen

De gemeente Noordoostpolder telt per 1 januari 2018 46.612 inwoners verdeeld over 11
dorpen (CBS statline). 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 toe te wijzen aan de groei van het aantal
éénpersoonshuishoudens (ouderen/ 65-plussers). Dit heeft consequenties voor de
woningbouwopgave (Primos, 2016).

De woningmarkt
In de gemeente Noordoostpolder zijn de woningprijzen gemiddeld gestegen met 6,1% in
2017 (transactiegegevens Kadaster, analyse team WOZ). Het aantal verkopen is ook fors
gestegen en de verkooptijd is sterk teruggelopen. Met name in Emmeloord zijn woningprijzen
gestegen en dan vooral bij de categorie twee-onder-een-kap woningen. De verwachting is dat
de woningprijzen in 2018 nog meer gaan stijgen dan in 2017. Dit als gevolg van
aanhoudende economische groei, lage hypotheekrente en een groter worden schaarste in het
aanbod van woningen.
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Het aantal kavelverkopen is fors toegenomen ten opzichte van vorig jaar en ten opzichte van
het langjarige gemiddelde van ongeveer 60 kavels per jaar. Het afgelopen jaar zijn er 155
kavels verkocht. Dit is een toename van 128% ten opzichte van vorig jaar.
De betaalde prijzen bevinden zich veelal in het midden of aan de bovenkant van
grondprijsbandbreedte. Per 01-01-2018 zijn de grondprijzen van een aantal
woningbouwcategorieën verhoogd, als gevolg van de verbeterde marktomstandigheden.
Een groot deel van de verkochte kavels bevindt zich in Emmeloord en in wat mindere mate
de grotere kernen: Ens en Marknesse. In de kleine kernen is er een andere dynamiek.
Voor 2018 verwachten we eenzelfde behoefte aan woningbouwkavels.

Strategische uitgangspunten
-

Voor wat betreft de woningbouwlocaties geeft de Woonvisie 2.0 (2013) de strategie aan:
o

De totale groei van circa 750 woningen in 10 jaar (nieuwbouw minus sloop).

o

Waarvan gemiddeld circa 60 woningen per jaar in Emmeloord en circa 15 in de
dorpen.

-

De dorpen focussen op inbreiding en herstructurering.

-

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

-

Bouwen voor doelgroepen, zoals ouderen, starters, etc.

-

Gasloos bouwen.

-

Ladder van de duurzame verstedelijking.

In de Nota Strategische grondvoorraad (2012) is bepaald welke in- en uitbreidingsplannen
van de gemeente prioriteit krijgen. In de Nota Ontwikkelperspectieven Dorpen (2016) zijn de
prioriteiten in de dorpen herijkt en is in overleg met de dorpen bepaald welke projecten
doorgang vinden en welke voorlopig ‘on-hold’ gezet worden.

De gemeente heeft nog strategische grond op voorraad. Deze is ondergebracht in de MVA
tegen de duurzaam lagere marktwaarde. Het betreft:
-

Marknesse Zuid fase 4

-

Luttelgeest fase 4

-

De Kaghe Espel

-

Uitbreiding Kraggenburg (Hertenweg)

-

Uitbreiding Kraggenburg (Jacob Bruintjesstraat)

-

Wilgenlaan & Meldestraat te Emmeloord.
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Met de woningcorporatie zijn prestatieafspraken gemaakt over het bouwen voor de sociale
doelgroep. Op de korte termijn voldoen we aan de behoefte/vraag.

Uitgiftetempo
In 2017 zijn de meeste kavels verkocht in Emmeloord, gevolgd door de dorpen Ens en
Marknesse. Zie de onderstaande tabel. In de dorpen heerst een mindere dynamiek. In
vergelijking met de jaren ervoor lijkt er wel méér beweging in te komen.

Tabel 3.1: Kavelverkopen

Kavelverkopen 2017
aantal
Emmeloord
Ens
Marknesse
Dorpen
Totaal

60
40
26
29
155

Er zijn 155 kavels verkocht voor een totaalbedrag van € 8,1 miljoen. De verwachting was dat
we 110 kavels zouden verkopen voor een totaalbedrag van € 5,9 miljoen. We hebben dus
37% méér aan grondopbrengsten gerealiseerd dan begroot.

Tabel 3.2: Uitgifteplanning woningbouw

Uitgifteplanning woningbouw 2017 (€)
complexnummerbegroot
Emmelhage
11a
€ 2.997.354
Ens
65 € 701.855
Bant
67-1 & 67-2 € 325.228
Espel
68 € 228.662
Creil
71 € 370.170
Luttelgeest
72 € 228.670
Wellerwaard
82 € 379.500
Centrumplan Emmeloord
80 €
Marknesse
75 € 682.020
Nagele
76 €
Kraggenburg
€
€
Totaal
€ 5.913.459
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realisatie
€ 4.913.177
€ 1.089.925
€ 186.475
€ 118.530
€ 424.390
€ 216.775
€
€
€ 1.185.447

€ 8.134.719

In de onderstaande tabel zijn de verkoopaantallen van 2017 opgesomd. Ter vergelijk hebben
we ook de verkoopaantallen van 2014, 2015 en 2016 opgesomd.
Tabel 3.3: Uitgifte aantal woningbouwkavels in 2017 (en ter vergelijk 2014, 2015 & 2016)

Kavelverkopen
Emmelhage
Marknesse
Ens
Bant
Espel
Rutten
Creil
Luttelgeest
Wellerwaard

2017
60
26
40
7
10
10
2
-

2016
47

11
4

155

68

Totaal

2015
45

2014
42

3

1
4

6
5
1
1
15

53

70

1
5

De gemeente Noordoostpolder heeft in totaal nog 513 kavels op voorraad (waaronder 105
appartementen). In 2017 zijn twee complexen toegevoegd met nieuwe woningbouwkavels.
Emmelhage: 121 kavels en Centrumplan Emmeloord: 105 appartementen.

De 513 beschikbare kavels zijn als volgt verdeeld:
-

146

Emmelhage (fase 1A en 2A)

-

105

Emmeloord centrum (appartementen)

-

237

Dorpen

-

23

Wellerwaard

Gezien de uitgiftesnelheid in Emmelhage is er mogelijk behoefte aan extra
uitbreidingscapaciteit in de nabije toekomst (fase 2B). In de dorpen Tollebeek en
Kraggenburg zullen we ook nieuwe woningbouwcomplexen in exploitatie nemen om ook in
deze kernen in nieuw kavelaanbod te voorzien.

Op basis van de voorraad aan woningbouwkavels en de woningbehoefte in de gemeente
Noordoostpolder, is de verwachting om in 2018 circa 134 woningbouwkavels te verkopen
voor een totaalbedrag van € 7,8 miljoen. 65 kavels in Emmelhage, 15 appartementen in het
centrumplan, 52 kavels in de dorpen en als laatste 2 kavels in de Wellerwaard.
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In 2019 verwachten we circa 100 kavels te verkopen. Met name het afnemende aanbod in
Emmelhage zorgt voor deze verwachte afname ten opzichte van 2018. Na 2021 neemt het
verwachte kavelaanbod snel af.

Figuur 3.1

Uitgiftetempo woningbouw kavels in Emmeloord en de dorpen
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Marktontwikkelingen
2017 was een goed jaar voor de markt van bedrijfsterreinen in Nederland. De verkopen en
het investeringsvolume stijgen naar recordhoogte. Een belangrijke factor is de verdere groei
van de logistieke sector. Niet alleen de landelijke logistieke hotspots zijn in trek. Deze staan
steeds meer onder druk omdat ze vol raken en stijgen in prijs. Dienstverleners wijken uit
naar andere locaties. Daarnaast is er een groeiende vraag naar logistieke centra aan de
randen van de steden. Naast de groei van de logistiek is er ook groei van de gemengde
bedrijvigheid. Hier is sprake van een groei van de opname van bedrijfsterreinen, stijgende
huren en dalende aanvangsrendementen.

Marktontwikkelingen in de gemeente Noordoostpolder
De markt in de gemeente Noordoostpolder is relatief stabiel. Toch is ook hier sprake van
stijgende huurniveaus en dalende aanvangsrendementen (lager beleggingsrisico). De
bedrijfsterreinen richten zich met name op het huisvesten van bestaande bedrijven die willen
uitbreiden of het huisvesten van nieuwe bedrijven uit de eigen gemeente.
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Door de aanwezige ruimte en de goede bereikbaarheid heeft met de name het bedrijfsterrein
de Munt de potentie om (grootschalige) logistieke bedrijven ‘van buiten’ te huisvesten en
daarnaast (grootschalige) productiebedrijven.
Als gevolg van de verbeterde marktomstandigheden zijn de grondprijzen van alle complexen
met € 2,- per m² verhoogd.

In de onlangs vastgestelde Visie werklocaties noordelijk Flevoland (2018) onderbouwt de
gemeente Noordoostpolder de bedrijfsbehoefte in de periode 2017 – 2030. De behoefte aan
bedrijfsterrein komt neer op gemiddeld 4,4 hectare per jaar. Een groot deel van de vraag
concentreert zich op bedrijventerrein de Munt te Emmeloord.

De kwalitatieve vraag concentreert zich voor een groot deel op grootschalige bedrijven in de
logistiek (>2 hectare). De overige vraag betreft meer kleinschalige bedrijven in de agrofood,
hightech of andere maakindustrie.
De grondprijzen van de gemeente Noordoostpolder zijn concurrerend. Ten opzichte van de
omliggende gemeenten rekent de gemeente met relatief lage grondprijzen.

Strategische uitgangspunten
De gemeente heeft grond voor bedrijventerreinen op voorraad om te kunnen voorzien in de
toekomstige vraag. De gemeente doet (kwalitatieve) behoefteonderzoeken om in te schatten
hoeveel grond ze nodig heeft. In de Visie werklocaties noordelijk Flevoland is dit verwerkt.
In de visie zijn de ambities en beleid van de bedrijfslocaties uitgewerkt, zodat noordelijk
Flevoland de komende jaren economisch kan groeien, kansen kan pakken en bedrijven
bovenal de ruimte kan bieden. Belangrijk is daarbij:
•

dat nieuw aanbod kwalitatief iets toevoegt aan het bestaande aanbod.

•

dat ruimte kan worden geboden aan lokaal gebonden bedrijven.

•

dat werkgelegenheid lokaal behouden blijft.

•

dat de leefbaarheid in de kernen ook de komende jaren geborgd blijft.

•

dat de sterke positie van Noordelijk Flevoland voor onder meer Agrofood, Metaal &
Machinery, Logistiek, Maritiem en Visserij verstevigd wordt.

Rijk en provincie sturen eveneens op een goede ruimtelijke ordening. Ze hebben voor ogen
dat er zuinig met de schaarse grond wordt omgegaan en dat er kwalitatief hoogwaardige
terreinen worden ontwikkeld, die zich van elkaar onderscheiden. Afstemmen van de
bedrijfsbehoefte op regionaal niveau is daarbij noodzakelijk. Ze hebben hiertoe de ‘Ladder
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van de duurzame verstedelijking’ in het leven geroepen. Voorheen was dit de zogenaamde
‘SER ladder’. Deze ladder betreft een beoordelingssystematiek voor toekomstige
ontwikkelgronden.

Om in de toekomstige behoefte te kunnen voorzien heeft de gemeente naast de actieve
grondexploitaties strategische grond in eigendom, bedoeld voor de ontwikkeling van
toekomstige bedrijventerreinen. De grond valt niet onder de categorie ‘harde plancapaciteit’
omdat deze niet direct uitgeefbaar is. Hiertoe moet de vigerende bestemming ‘Agrarisch’
gewijzigd worden in ‘Bedrijven’. Bij een wijziging van het bestemmingsplan moet een
onderbouwing gegeven worden van de ‘Ladder van duurzame verstedelijking’.

Het betreft hier de volgende terreinen:
-

De Munt B:

circa 75 hectare.

-

Bedrijventerrein Marknesse:

circa 20 hectare.

-

De Munt (reserveringsstrook):

circa 7 hectare. (deze grond is langdurig niet

beschikbaar vanwege een reservering van de Rijksoverheid voor de
Zuiderzeespoorlijn).
-

Totaal :

circa 102 hectare.

Uit de conceptversie Visie Werklocaties komt naar voren dat er in de Noordoostpolder en in
het bijzonder in Emmeloord (De Munt) behoefte is aan grote kavels (> 2,0 hectare). Deze
kavels zijn niet meer op voorraad. Om te voorzien in deze kavels zal een deel van de Munt B
in ontwikkeling genomen moeten worden.

Uitgiftetempo
In 2017 is er 5,79 hectare bedrijfsgrond uitgegeven voor een totaalbedrag van € 3,0 miljoen.
De verwachting was om circa 7,5 hectare uit te geven voor een totaalbedrag van € 3,9
miljoen. Met name de uitgifte van gronden op bedrijventerreinen in de dorpen en dan met
name in Ens, blijven achter op de planning. De grote verkoop van 5 hectare op het
bedrijventerrein zorgt er voor dat we in 2017 toch een aanzienlijke hoeveelheid grond
hebben verkocht.
We zitten boven de gemiddelde behoefte van 4,4 hectare per jaar. Als we naar de afgelopen
jaren kijken zitten we daar telkens boven of in ieder geval dichtbij (2016).
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Tabel 3.4

Verkopen bedrijfskavels in m²

Bedrijfskavelverkopen (in hectaren)
2017
Emmeloord
5,49
Dorpen
0,30
Totaal

2016
2,71
1,35

2015
4,38
1,86

2014
0,40

4,06

6,25

0,40

5,79

In de periode 2018 - 2027 is er nog 23,2 hectare aan grond beschikbaar, waarvan 13,9
hectare zich bevindt in Emmeloord (Munt) en 9,3 hectare in de dorpen.

In 2018 verwachten we 3,8 hectare aan grond uit te geven, waarvan 2,4 in Emmeloord. Na
2021 is er nog maar een beperkt aanbod aan bedrijventerrein beschikbaar in Emmeloord, zo
is de verwachting.

Figuur 3.2

uitgiftetempo bedrijventerreinen (m²)
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4 Weerstandsvermogen grondbedrijf
Het weerstandsvermogen staat voor de mate waarin het grondbedrijf risico’s van de
grondexploitatie kan opvangen door aanwezige reserves, in het geval van het grondbedrijf de
Algemene reserve grondbedrijf (ARG). De ARG kan groeien door gerealiseerde (tussentijdse)
winstnemingen van grondexploitaties en kan slinken door benodigde extra
verliesvoorzieningen en risico’s die zich voordoen.
De hoogte van de Algemene reserve grondexploitatie is in 2017 toegenomen met € 3,6
miljoen tot een totaalbedrag van € 14,5 miljoen.
Niet alleen mutaties in de verliesvoorzieningen en tussentijdse winstnemingen van de
grondexploitaties hebben geleid tot deze mutatie. Ook andere onttrekkingen en toevoegingen
(die indirect een relatie hebben met de grondexploitatie) dragen bij. Zie de bijlage 4 voor het
verloop van de ARG.

Om grip te hebben op de risico’s doet de gemeente aan risicomanagement. Allereerst treft de
gemeente verliesvoorzieningen voor grondexploitaties met een negatief resultaat.
Daarnaast voeren we jaarlijks een kwalitatieve risicoanalyse uit. Uit de analyse blijkt dat het
totale risico 0 is. Er is wel een financieel risico, echter dat wordt verevend door de positieve
verwachte resultaten van andere complexen, zodat er een saldo van € 0,- resteert. Indien we
niet zouden ‘verevenen’ tussen grondexploitaties zou het totale risico € 3,53 miljoen
omvatten. Dit is de optelling van de risico’s van de complexen Wellerwaard, De Munt II fase 1
en het Centrumplan Emmeloord. De hoogte van de risico’s van de andere complexen is
beperkt. Het risicobedrag wordt opvangen binnen de ARG. Als laatste treffen we maatregelen
om risico’s te kunnen beheersen.
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5 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 1-1-2018. 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 de Raad
vastgestelde Nota Kostenverhaal (2018). 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.

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 1,02% per 1-12018. De hoogte van het rentepercentage is bepaald conform de nieuwe BBV richtlijn over de
marktrente, op basis van de verhouding VV/ TV (circa 26%) 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 2018. We houden géén rekening met verwachte opbrengstenstijgingen in
de uitgifteperiode van de actieve grondexploitaties. Hier nemen we dus voorzichtigheid in
acht.

4.6

Kosten

We houden 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.
De kosten van met name het bouw- en woonrijpmaken zijn aan het stijgen als gevolg van
een florerende woningmarkt.

Een BBV-richtlijn stelt dat er geen afdrachten vanuit de grondexploitatie mogen plaatsvinden
ten behoeve van een fonds bovenwijks. Investeringen in bovenwijkse voorzieningen komen
ten laste van grondexploitaties op basis van toerekenbaarheid. Het toerekenen vindt plaats
op basis van criteria (profijt, toerekenbaarheid, proportionaliteit). Dit is vastgelegd in de Nota
Kostenverhaal (2018). Eventuele niet toerekenbare bovenwijkse investeringen komen ten
laste van de Algemene Reserve Grondexploitatie of van de Algemene middelen.

4.7

Verliesvoorzieningen

Voor actieve grondexploitaties met een financieel tekort op eindwaarde treffen we een
verliesvoorziening ter hoogte van deze eindwaarde (zie bijlage 3 voor de hoogte van de
verliesvoorzieningen per complex). De BBV regels schrijven dit ook voor.

4.7

Tussentijdse winstnemingen

We nemen tussentijds winst volgens de methode ‘percentage of completion’. Dit houdt in dat
we de verhouding gerealiseerde kosten/totale kosten vermenigvuldigen met de verhouding
gerealiseerde opbrengsten/totale opbrengsten en dit aandeel vervolgens vermenigvuldigen
met het verwachte financiële resultaat van de betreffende grondexploitatie.

4.8

BTW

De in de grondexploitaties opgenomen kosten en opbrengsten zijn exclusief BTW.
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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 hebben we openingsbalansen opgesteld met prijspeil datum
01-01-2016.
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.

4.10 Stoplichtmodel
Bij elke grondexploitatie wordt een risicoprofiel aangegeven:
: laag risico
: beperkt risico
: hoog risico
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6 Herziene grondexploitaties incl.
Meerjarenperspectief
6.1

Complex 11A Emmelhage fase 1

6.1.1 Algemeen
Emmelhage is de woningbouw uitbreidingswijk van Emmeloord. Het plan is ver in de
uitvoering. Sinds 2014 neemt het uitgiftetempo van de woningbouwkavels jaarlijks toe. Er
resteren nog maar een paar beschikbare kavels per 01-01-2018. We verwachten het complex
binnenkort te kunnen afsluiten. De opbrengsten van dit project zijn hoger dan de kosten.
Tussentijds is reeds meerdere malen winst genomen.

Tabel 6.1
Projectgegevens
PROJECTGEGEVENS
Type project

Woningbouw uitleglocatie

Ligging

Ten noorden van Emmeloord

Omvang

± 67 ha

Aantal

731 kavels

Aantal nog te realiseren

25 kavels

Looptijd

31-12-2020

Profiel

Lopende exploitatie met een laag risico

Figuur 6.1

Verkavelingsplan Emmelhage
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6.1.2 Opbrengsten
In 2017 zijn er meer kavels verkocht dan vooraf begroot. Er zijn 60 kavels verkocht voor een
totaalbedrag van € 4,91 miljoen. De verkoopverwachting was 35 kavels voor een
totaalbedrag van € 3,00 miljoen.
We verwachten dat de verkoop van de resterende 25 kavels nog 2 jaren in beslag gaat
nemen, voor een totaalbedrag van circa € 3,24 miljoen.

6.1.3 Kosten
Bouw- en woonrijp maken:
In 2017 zijn er minder kosten gemaakt dan begroot. Dit heeft te maken met een
capaciteitstekort bij de aannemer. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt met de aannemer om
het resterende werk te versnellen.
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 min of meer parallel aan de uitgiftes gemaakt.

Tussentijdse winstneming:
In 2017 is er een tussentijdse winst genomen van € 2,33 miljoen. In totaal is er nu voor €
7,33 miljoen aan tussentijdse winst genomen.
6.1.4 Resultaat en meerjarenperspectief
Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 5,91 miljoen positief. Het resultaat is wat
verslechterd, echter dat is volledig te wijten aan de tussentijdse winstneming. Indien er geen
winst genomen zou zijn, zou het resultaat alsnog zijn verbeterd als gevolg van de
voorspoedige uitgifte van woningbouwkavels.
Tabel 6.2: Resultaat
Kosten, opbrengsten & resultaat
11a
Bw 01-01-2017
gerealiseerde kosten
gerealiseerde opbrengsten
Bw 01-01-2018

2.757.100
2.746.356
4.949.605
4.960.348

2018 en verder
verwachte kosten
verwachte opbrengsten

2.472.069
3.423.090

Eindwaarde
Netto contante waarde

5.911.369
5.734.109
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6.2

Complex 11b Emmelhage fase 2A

6.2.1 Algemeen
Emmelhage fase 2A is het vervolg op fase 1A en biedt ruimte aan 121 woningen. Het
plangebied grenst aan de westkant aan de bestaande woonwijk. De grondexploitatie is in
2017 door de Raad vastgesteld.
Tabel 6.3
Projectgegevens
PROJECTGEGEVENS
Type project

Woningbouw uitleglocatie

Ligging

Ten noorden van Emmeloord

Omvang

± 10 ha.

Aantal

121 kavels & 6.176 m² aan voorzieningen

Aantal nog te realiseren

121 kavels & 6.176 m² aan voorzieningen

Looptijd

31-12-2021

Profiel

Nieuwe exploitatie met een laag risico

Figuur 6.2: Verkavelingsplan Emmelhage fase 2a

6.2.2 Opbrengsten
Dit complex is in 2017 in exploitatie genomen. De verwachting is dat we de eerste kavels in
2018 kunnen uitgeven, nadat een deel van het terrein bouwrijp is gemaakt.
We verwachten in 2018 49 kavels te verkopen voor een totaalbedrag van € 2,92 miljoen.
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6.2.3 Kosten
Het bouwrijpmaken van fase 1 is in 2017 voorbereid en aanbesteed. In 2018 vindt de
uitvoering plaats voor een totaalbedrag van circa € 1,3 miljoen.
Gezien de blijvende vraag naar nieuwbouwwoningen is besloten om ook fase 2 van het plan
bouwrijp te maken. De voorbereiding is reeds gestart en de uitvoering zal ook (deels) in 2018
plaatsvinden.

6.2.4 Resultaat en meerjarenperspectief
Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 1,98 miljoen positief.

Tabel 6.4: Resultaat

Kosten, opbrengsten & resultaat
11b
Bw 01-01-2017
gerealiseerde kosten
gerealiseerde opbrengsten
Bw 01-01-2018

1.640.678
3.753
-1.636.925

2018 en verder
verwachte kosten
verwachte opbrengsten

5.681.358
9.302.616

Eindwaarde
Netto contante waarde

1.984.332
1.886.156
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6.3

Complex 34 De Munt II fase 2

6.3.1 Algemeen
In 2007 is een exploitatieopzet voor deze fase van de bedrijvenlocatie vastgesteld.
Op de onderstaande kaveltekening (figuur 5.3) betreft dit het noordelijke deel. Het terrein is
met name geschikt voor bedrijven met een grotere ruimtebehoefte (bijvoorbeeld logistiek).
Door de uitgifte van grote kavels slinkt het aanbod.
Tabel 6.5
Projectgegevens
PROJECTGEGEVENS
Type project

Bedrijventerrein

Ligging

Uitleglocatie Emmeloord, ten oosten van A6

Omvang

46,5 ha

Omvang nog te realiseren

5,0 ha

Looptijd

31-12-2021

Profiel

Lopende grondexploitatie met een beperkt risico

Figuur 6.3

Verkavelingsplan De Munt II fase 2

De Munt II fase 2

6.3.2 Opbrengsten
In 2017 is precies conform de verwachting 5,49 hectare aan bedrijfsgrond uitgegeven voor
een totaalbedrag van € 2,81 miljoen.
We verwachten dat de verkoop van de resterende 5,0 hectare bedrijfsgrond nog 4 jaren in
beslag gaat nemen, voor een totaalbedrag van € 3,44 miljoen.
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In het jaar 2018 verwachten we 1,30 hectare uit te geven voor een totaalbedrag van € 0,86
miljoen.

6.3.3 Kosten
Bouw- en woonrijp maken:
Ten behoeve van de ontsluiting van een uitgegeven kavel is een geplande ontsluitingsweg
aangelegd in 2017.

6.3.4 Resultaat en meerjarenperspectief
Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 0,83 miljoen negatief. Het resultaat is wat
verbeterd ten opzichte van vorig jaar als gevolg van licht omhoog aangepaste grondprijzen.
Om het tekort op eindwaarde af te dekken is een verliesvoorziening getroffen van € 0,83
miljoen.

Tabel 6.6: Resultaat

Kosten, opbrengsten & resultaat
34
Bw 01-01-2017
gerealiseerde kosten
gerealiseerde opbrengsten
Bw 01-01-2018

-4.450.199
244.523
2.826.253
-1.868.470

2018 en verder
verwachte kosten
verwachte opbrengsten

2.404.382
3.444.804

Eindwaarde
Netto contante waarde

-828.048
-795.106
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6.4

Complex 38 De Munt II fase 1

6.4.1 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 6.7:
Projectgegevens
PROJECTGEGEVENS
Type project

Bedrijventerrein

Ligging

Uitleglocatie Emmeloord, ten oosten van A6

Omvang

24 ha

Omvang nog te realiseren

8,9 ha

Looptijd

31-12-2027

Profiel

Lopende grondexploitatie met een aanzienlijk
risico

Figuur 6.4

Verkavelingsplan De Munt II fase 1

De Munt II fase 1
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6.4.2 Opbrengsten
In 2017 zijn er geen bedrijfsgronden uitgegeven. Daarmee lopen we achter op de planning.
We verwachtten 0,9 hectare uit te geven voor een totaalbedrag van € 0,58 miljoen.
We verwachten dat de verkoop van de resterende 8,9 hectare bedrijfsgrond nog 10 jaren in
beslag gaat nemen, voor een totaalbedrag van circa € 6,0 miljoen.
In het jaar 2018 verwachten we 1,16 hectare uit te geven voor een totaalbedrag van € 0,85
miljoen.

6.4.3 Kosten.
Er zijn nagenoeg geen kosten gemaakt in 2017. Dit houdt verband met het lage
uitgiftetempo. Het complex is reeds bouw- en woonrijp gemaakt. Hiervoor hoeven geen
kosten meer gemaakt te worden.

6.4.4 Resultaat en meerjarenperspectief
Het verwachte resultaat op eindwaarde is 0,63 miljoen negatief. Het resultaat is wat
verbeterd door een lichte verhoging van de grondprijzen.
Om het tekort op eindwaarde af te dekken is een verliesvoorziening getroffen van € 0,63
miljoen.

Tabel 6.8

Resultaat

Kosten, opbrengsten & resultaat
38
Bw 01-01-2017
gerealiseerde kosten
gerealiseerde opbrengsten
Bw 01-01-2018

-6.109.867
75.579
-6.185.446

2018 en verder
verwachte kosten
verwachte opbrengsten

494.347
6.045.185

Eindwaarde
Netto contante waarde

-634.608
-573.366
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6.5

Complex 40 Bedrijventerrein Ens (vanaf 2009)

6.5.1 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 boven de rode
streep).

Tabel 6.9
Projectgegevens
PROJECTGEGEVENS
Type project

Bedrijventerrein

Ligging

Ens

Omvang

± 14 ha (waarvan ± 10 ha uitgeefbaar)

Omvang nog te realiseren

3,95 ha

Looptijd

31-12-2027

Profiel

Lopende grondexploitatie met een beperkt risico

Figuur 6.5

Verkavelingsplan bedrijventerrein Ens

Complex 40

6.5.2 Opbrengsten
In 2017 is er géén bedrijfsgrond uitgegeven. We hadden begroot 0,39 hectare uit te geven
voor een totaalbedrag van € 0,2 miljoen.
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We verwachten dat de verkoop van de resterende 3,95 hectare bedrijfsgrond nog 10 jaren in
beslag gaat nemen, voor een totaalbedrag van circa € 2,05 miljoen.
In het jaar 2018 verwachten we 0,39 hectare uit te geven voor een totaalbedrag van € 0,21
miljoen.

6.5.3 Kosten
In 2017 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.

In 2017 is er voor € 0,37 miljoen aan tussentijdse winst genomen. Dit betreft de eerste
winstneming op dit complex.

6.5.4 Resultaat en meerjarenperspectief
Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 0,55 miljoen positief. Het resultaat is wat
verslechterd als gevolg van de tussentijdse winstneming.

Tabel 6.9

Resultaat

Kosten, opbrengsten & resultaat
40
Bw 01-01-2017
gerealiseerde kosten
gerealiseerde opbrengsten
Bw 01-01-2018

11.315
377.561
5.807
-360.439

2018 en verder
verwachte kosten
verwachte opbrengsten

1.138.404
2.046.592

Eindwaarde
Netto contante waarde

547.749
494.889
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6.6 Complex 41 Bedrijventerrein Dorpen
6.6.1 Algemeen
Complex 41 omvat een aantal bedrijventerreinen gelegen in de dorpen Marknesse, Rutten,
Creil en Espel. Met uitzondering van enkele beschikbare uitgeefbare gronden zijn deze
terreinen gereed.

Tabel 6.10
Projectgegevens
PROJECTGEGEVENS
Type project

Bedrijventerrein

Ligging

Uitleglocaties dorpen

Omvang

6,9 ha

Omvang nog te realiseren

2,2 ha

Looptijd

1-1-2024

Profiel

Lopende grondexploitatie met een laag risico

Figuur 6.6

Verkavelingsplan Marknesse
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Figuur 6.7

Verkavelingsplan Rutten

Figuur 6.8

Verkavelingsplan Espel

6.6.2 Opbrengsten
In 2017 is er 0,3 hectare aan bedrijventerrein uitgegeven voor een totaalbedrag van € 0,18
miljoen. Daarmee voldoen we aan de verwachting.
We verwachten dat de verkoop van de resterende 2,1 hectare bedrijfsgrond nog 5 jaren in
beslag gaat nemen, voor een totaalbedrag van circa € 0,93 miljoen.
In het jaar 2018 verwachten we 0,60 hectare uit te geven voor een totaalbedrag van € 0,22
miljoen.
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6.6.3 Kosten
In 2017 zijn er nagenoeg geen kosten gemaakt op dit complex. De bouw- en
woonrijpwerkzaamheden zijn gereed met uitzondering van wat afwerkingen.

Er is dit jaar een tussentijdse verliesneming gedaan van 0,002 miljoen. Dit omdat er in de
voorgaande jaren reeds te veel winst was genomen. In totaal is er nu voor 1,18 miljoen aan
winst genomen.

6.6.4 Resultaat en meerjarenperspectief
Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 1,64 miljoen positief.

Tabel 6.11

Resultaat

Kosten, opbrengsten & resultaat
41
Bw 01-01-2017
gerealiseerde kosten
gerealiseerde opbrengsten
Bw 01-01-2018

492.477
5.550
211.947
698.874

2018 en verder
verwachte kosten
verwachte opbrengsten

48.374
993.750

Eindwaarde
Netto contante waarde
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1.644.250
1.547.119

6.7

Complex 42 Bedrijventerrein Ens

6.7.1 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 (rechtsonder de rode streep op de
kaveltekening).
Tabel 6.12
Projectgegevens
PROJECTGEGEVENS
Type project

Bedrijventerrein

Ligging

Uitleglocatie dorp

Omvang

6,8 ha

Omvang nog te realiseren

2,0 ha

Looptijd

31-12-2027

Profiel

Lopende grondexploitatie met een beperkt risico

Figuur 6.9

Verkavelingsplan Bedrijventerrein Ens

Complex 42
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6.7.2 Opbrengsten
In 2017 is er geen bedrijfsgrond verkocht. We hielden rekening met de uitgifte van 0,20
hectare voor een totaalbedrag van € 0,10 miljoen.
We verwachten dat de verkoop van de resterende 2,0 hectare bedrijfsgrond nog 10 jaren in
beslag gaat nemen, voor een totaalbedrag van € 1,0 miljoen.
In het jaar 2018 verwachten we 0,20 hectare uit te geven voor een totaalbedrag van € 0,10
miljoen.

6.7.3 Kosten
In 2017 zijn er nagenoeg geen kosten gemaakt.
Het complex is bouw- en woonrijp, met uitzondering van wat kleine afwerkingen.

In 2017 is er voor € 0,38 miljoen aan tussentijdse winst genomen. Dit betreft de eerste
winstneming op dit complex.
6.7.4 Resultaat en meerjarenperspectief
Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 0,29 miljoen positief. Het resultaat is
verslechterd als gevolg van de tussentijdse winstneming.

Tabel 6.13

Resultaat

Kosten, opbrengsten & resultaat
42
Bw 01-01-2017
gerealiseerde kosten
gerealiseerde opbrengsten
Bw 01-01-2018

-272.768
395.431
-668.199

2018 en verder
verwachte kosten
verwachte opbrengsten

54.361
1.016.448

Eindwaarde
Netto contante waarde

293.888
265.527
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6.8

Complex 43 Bedrijventerrein Creilerpad

6.8.1 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.
Figuur 6.10

Bedrijventerrein Creil Noord

Tabel 6.14
Projectgegevens
PROJECTGEGEVENS
Type project

Bedrijventerrein

Ligging

Uitleglocatie dorp

Omvang

8,1 ha

Omvang nog te realiseren

1,17 ha

Aantal

Variabel (minimaal opp. perceel > 7.500 m2)

Looptijd

31-12-2024

Profiel

Lopende grondexploitatie met een laag risico
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6.8.2 Opbrengsten
In 2017 is er géén grond verkocht. De verwachting was circa 0,17 hectare voor een
totaalbedrag van € 0,07 miljoen.
We verwachten dat de verkoop van de resterende 1,17 hectare bedrijfsgrond nog 7 jaren in
beslag gaat nemen, voor een totaalbedrag van circa € 0,49 miljoen.
In het jaar 2018 verwachten we 0,17 hectare uit te geven voor een totaalbedrag van € 0,07
miljoen.

6.8.3 Kosten
In 2016 zijn er nagenoeg géén kosten gemaakt binnen dit complex. Ook dit complex is
geheel bouw- en woonrijp.

6.8.4 Resultaat en meerjarenperspectief
Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 0,02 miljoen positief. Het resultaat is nagenoeg
niet gewijzigd.

Tabel 6.15

Resultaat

Kosten, opbrengsten & resultaat
43
Bw 01-01-2017
gerealiseerde kosten
gerealiseerde opbrengsten
Bw 01-01-2018

-422.193
4.671
-426.864

2018 en verder
verwachte kosten
verwachte opbrengsten

43.080
489.972

Eindwaarde
Netto contante waarde

20.028
18.655
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6.9

Complex 50 Centrumplan Emmeloord

6.9.1 Algemeen
In 2017 heeft de Raad de grondexploitatie van het centrumplan Emmeloord vastgesteld. Dit
biedt een financieel kader om het plan uit te voeren. Het plan bestaat uit de deelgebieden:
De Deel, Korte Achterzijde, locatie vm-flats en een deel van de Paardenmarkt. Het
programma bestaat uit appartementen, supermarkten, dagwinkels, horeca en kantoren.

Tabel 6.16
Projectgegevens
PROJECTGEGEVENS
Type project

Centrumplan

Ligging

Centrum

Omvang

5,6 ha

Aantal
Aantal nog te realiseren

Appartementen (105), supermarkt, dagwinkels,
horeca en kantoren
Alles nog te realiseren

Looptijd

31-12-2026

Profiel

Lopende grondexploitatie met een aanzienlijk
risico

Figuur 6.11

Verkaveling Centrumplan Emmeloord

6.9.2 Opbrengsten
In 2018 houden we rekening met de verkoop van de grond ten behoeve van de uitbreiding
van ’t Voorhuys en het naastgelegen geplande complex met ruimte voor appartementen,
commerciële ruimten en horeca. Dit voor verwachte totaalbedrag van € 0,83 miljoen.
Daarnaast verwachten we een huurinkomst van € 0,12 miljoen in 2018.
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De resterende € 7,14 miljoen aan grondopbrengsten verwachten we in de periode 2019 –
2026.

6.9.3 Kosten
Het deelgebied De Deel is tegen de getaxeerde waarde ingebracht in deze exploitatie. Dat
betekent een gerealiseerde kostenpost van € 3,49 miljoen.

In 2018 bereiden we het bouw- en woonrijpmaken van het deelgebied De Deel voor.
Dit jaar zal ook een aanvang gemaakt worden met de uitvoering van deze werken. Hier is in
totaal een budget van € 2,55 miljoen mee gemoeid.

6.9.4 Resultaat en meerjarenperspectief
Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 4,86 miljoen negatief. Het resultaat is met € 0,18
miljoen verbeterd t.o.v. de vastgestelde grondexploitatie in 2017. Het verbeterde resultaat
komt met name door de hogere verwachte grondopbrengsten, als gevolg van de betere
economische omstandigheden.

Om het tekort af te dekken hebben we een verliesvoorziening getroffen van € 4,86 miljoen.

Naast de kosten van de grondexploitatie worden er nog meer kosten gemaakt binnen het
Centrumplan Emmeloord. Dit betreft niet aan de grex toerekenbare kosten. De
grondexploitatie en de niet toerekenbare kosten vormen tezamen de Programmaexploitatie.
De realisatie en de nog te verwachten niet toerekenbare kosten zijn in lijn met de door de
Raad vastgestelde prognose in 2017.
Tabel 6.17

Resultaat

Kosten, opbrengsten & resultaat
50
Bw 01-01-2017
gerealiseerde kosten
gerealiseerde opbrengsten
Bw 01-01-2018

3.643.979
28.849
-3.615.130

2018 en verder
verwachte kosten
verwachte opbrengsten

9.327.343
8.082.349

Eindwaarde
Netto contante waarde

-4.860.124
-4.435.893
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6.10 Complex 65 Ens-Zuidoost
6.10.1

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 2018-2025.
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 is de eerste planfase zichtbaar (figuur 6.12).

Tabel 6.18
Projectgegevens
PROJECTGEGEVENS
Type project

Woningbouw

Ligging

Uitleglocatie dorp

Omvang

10,6 ha

Aantal

78 woningen

Aantal nog te realiseren

38 woningen

Looptijd

31-12-2025

Profiel

Lopende grondexploitatie met een beperkt risico

Figuur 6.12

Verkavelingsplan Ens Zuidoost
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6.10.2

Opbrengsten

In 2017 zijn 40 kavels verkocht voor een totaalbedrag van € 1,09 miljoen. Dit resultaat ligt
boven onze verwachting. We gingen uit van de verkoop van 23 kavels voor een totaalbedrag
van € 0,7 miljoen. Voor een deel betrof de verkoop een inhaalvraag aangezien er jaren geen
nieuwbouwkavels meer zijn aangeboden.
We verwachten dat de verkoop van de resterende 38 kavels 8 jaren in beslag gaat nemen
voor een totaalbedrag van € 2,13 miljoen.
Voor 2018 verwachten we 4 kavels te verkopen voor een totaalbedrag van € 0,28 miljoen.

Naast de uitgifte van woningbouwkavels houden we rekening met de verkoop van ruim 5,7
hectare aan agrarische grond.
6.10.3

Kosten

In 2017 zijn de laatste bouwrijp kosten gemaakt voor fase 1 en zijn wat woonrijp kosten
gemaakt.
Op dit moment onderzoeken we de uitvoering van het bouwrijpmaken van fase 2. Afhankelijk
van de kavelbehoefte halen we deze fase wat naar voren in de tijd.
6.10.4

Resultaat en meerjarenperspectief

Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 1,57 miljoen negatief. Het resultaat is nagenoeg
gelijk aan het resultaat van vorig jaar.

Om het tekort op eindwaarde af te dekken is een verliesvoorziening getroffen van € 1,57
miljoen.

Tabel 6.19

Resultaat

Kosten, opbrengsten & resultaat
65
Bw 01-01-2017
gerealiseerde kosten
gerealiseerde opbrengsten
Bw 01-01-2018

-2.912.040
181.906
1.105.244
-1.988.702

2018 en verder
verwachte kosten
verwachte opbrengsten

2.109.113
2.532.609

Eindwaarde
Netto contante waarde

-1.565.206
-1.443.154
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6.11 Complex 67-1 Bant-Zuidoost fase 1
6.11.1

Algemeen

Complex 67-1 omvat fase 1 van de woningbouw uitbreidingslocatie 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 6.20
Projectgegevens
PROJECTGEGEVENS
Type project

Woningbouw

Ligging

Uitleglocatie dorp

Omvang

4,7 ha

Aantal

66 woningen

Aantal nog te realiseren

7 woningen

Looptijd

31-12-2021

Profiel

Lopende grondexploitatie met een beperkt risico

Figuur 6.13

Verkavelingsplan Bant Zuid-oost fase 1

Bant Zuid-oost fase 1

6.11.2

Opbrengsten

In 2017 zijn er 5 kavels verkocht voor een totaalbedrag van € 0,08 miljoen. De verwachting
was om 2 kavels te verkopen voor een totaalbedrag van € 0,13 miljoen.
We verwachten dat de verkoop van de resterende 7 kavels nog 4 jaren in beslag gaat nemen
voor een totaalbedrag van € 0,59 miljoen.
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In het jaar 2017 verwachten we 2 kaveluitgiftes voor een totaalbedrag van circa € 0,15
miljoen.
6.11.3

Kosten

In 2018 zijn er nagenoeg geen kosten gemaakt.
6.11.4

Resultaat en meerjarenperspectief

Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 0,30 miljoen negatief. Het resultaat is ongeveer
gelijk gebleven aan het resultaat bij de vorige herziening.

Om het tekort op eindwaarde af te dekken is een verliesvoorziening getroffen van € 0,30
miljoen.

Tabel 5.21

Resultaat

Kosten, opbrengsten & resultaat
67-1
Bw 01-01-2017
gerealiseerde kosten
gerealiseerde opbrengsten
Bw 01-01-2018

-454.589
24.712
86.375
-392.926

2018 en verder
verwachte kosten
verwachte opbrengsten

500.650
588.565

Eindwaarde
Netto contante waarde

-305.011
-292.878
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6.12 Complex 67-2 Bant Zuidoost fase 2
6.12.1

Algemeen

Bant Zuidoost fase 2 is de tweede ontwikkelfase van het uitbreidingsplan van Bant. Het is
gelegen ten zuiden van de Boshoek. Met fase 2 ontstaat er een diverser kavelaanbod in Bant.

Tabel 6.22
Projectgegevens
PROJECTGEGEVENS
Type project
Ligging

Woningen

Omvang

Fase 2 van de uitbreidingswijk van Bant, ten
zuiden van de Boshoek.
± 2,3 ha.

Aantal

58 woningen

Aantal nog te realiseren

32 (binnen de gestelde 10-jaarstermijn)

Looptijd

31-12-2027 (maximale 10-jaarstermijn).

Profiel

Figuur 6.14

Lopende exploitatie met een beperkt risico

Verkavelingsplan Bant Zuid-oost fase 2

Bant Zuid-oost fase 2

6.12.2

Opbrengsten

In 2017 zijn er 2 kavels verkocht voor een totaalbedrag van € 0,1 miljoen. De verwachting
was om 4 kavels te verkopen voor een totaalbedrag van € 0,19 miljoen.
Binnen de gestelde 10-jaarstermijn houden we rekening met de verkoop van in totaal nog 32
kavels voor een totaalbedrag van € 1,52 miljoen.
In 2018 verwachten we 4 kavels te verkopen voor een totaalbedrag van € 0,19 miljoen.
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6.12.3

Kosten

Er zijn nagenoeg geen kosten gemaakt op dit complex.
In 2018 starten we met de voorbereiding van het bouwrijpmaken van de volgende fase.

6.12.4

Resultaat en meerjarenperspectief

Het verwachte resultaat op eindwaarde (31-12-2027) is € 0,39 miljoen positief.

Tabel 6.23

Resultaat

Kosten, opbrengsten & resultaat
67-2
Bw 01-01-2017
gerealiseerde kosten
gerealiseerde opbrengsten
Bw 01-01-2018
2018 en verder
verwachte kosten
verwachte opbrengsten
Eindwaarde
Netto contante waarde
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-942.951
18.509
100.100
-861.360

272.889
1.523.032
388.785
351.266

6.13 Complex 68 Espelerpad
6.13.1

Algemeen

Complex 68 omvat de uitbreidingslocatie 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 is
opgeknipt in 2 fasen. Fase 2 is vooralsnog niet geprogrammeerd.

Tabel 6.24
Projectgegevens
PROJECTGEGEVENS
Type project

Woningbouw

Ligging

Uitleglocatie dorp

Omvang

9,6 ha

Aantal

168 woningen

Aantal nog te realiseren

14 woningen

Looptijd

31-12-2023

Profiel

Grondexploitatie met een beperkt risico

Figuur 6.15

Verkavelingsplan Espelerpad

6.13.2

Opbrengsten

In 2017 zijn er 10 kavels verkocht voor een totaalbedrag van € 0,12 miljoen. De verwachting
was om 12 kavels ter verkopen voor een totaalbedrag van € 0,23 miljoen.
We verwachten dat de verkoop van de resterende 14 kavels nog 6 jaren in beslag gaat
nemen voor een totaalbedrag van € 0,77 miljoen.
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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.
6.13.3

Kosten

In 2017 hebben er woonrijp werkzaamheden plaatsgevonden. Er zijn voetpaden en
parkeerplaatsen aangelegd ter hoogte van de recent uitgegeven kavels.

Daarnaast hebben we tussentijds winst genomen voor een totaalbedrag van € 0,26 miljoen.

6.14.4

Resultaat en meerjarenperspectief

Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 0,14 miljoen positief. Het resultaat is
verslechterd als gevolg van de tussentijdse winstneming.
Tabel 6.25

Resultaat

Kosten, opbrengsten & resultaat
68
Bw 01-01-2017
gerealiseerde kosten
gerealiseerde opbrengsten
Bw 01-01-2018

-196.050
358.999
120.596
-434.453

2018 en verder
verwachte kosten
verwachte opbrengsten

522.060
1.096.410

Eindwaarde
Netto contante waarde

139.897
131.633
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6.14 Complex 71 Creil-Oost
6.14.1

Algemeen

Complex 71 omvat fasen 1 en 2 van de woningbouw uitbreidingslocatie aan de oostkant van
de bebouwde kom van Creil. Fase 1 is inmiddels afgerond. Het bestemmingsplan voor deze
fase is sinds 2000 onherroepelijk.
Ook voor de tweede fase is de bestemmingsplanprocedure afgerond. Naar verwachting kan
het complex per 31-12-2025 worden afgesloten.

Tabel 6.26
Projectgegevens
PROJECTGEGEVENS
Type project

Woningbouw

Ligging

Uitleglocatie dorp

Omvang

± 4,8 ha fase 2

Aantal

56 woningen

Aantal nog te realiseren

24 woningen

Looptijd

31-12-2025

Profiel

Lopende grondexploitatie met een beperkt risico

Figuur 6.16

Verkavelingsplan Creil-Oost

6.14.2

Opbrengsten

In 2017 zijn er 10 kavels verkocht voor een totaalbedrag van circa € 0,42 miljoen. De
verwachting was om 11 kavels te verkopen voor een totaalbedrag van € 0,37 miljoen.

Pagina 49 van 66

We verwachten dat de verkoop van de resterende 24 kavels nog 8 jaren in beslag gaat
nemen voor een totaalbedrag van circa € 1,35 miljoen.
In het jaar 2018 verwachten we 4 kaveluitgiftes voor een totaalbedrag van € 0,19 miljoen.

6.14.3

Kosten

In 2017 hebben we woonrijp werkzaamheden uitgevoerd. Er zijn parkeerplaatsen en
voetpaden aangelegd.

Daarnaast hebben we tussentijds winst genomen voor een totaalbedrag van € 0,38 miljoen.
6.14.4

Resultaat en meerjarenperspectief

Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 0,68 miljoen positief. Het resultaat is
verslechterd als gevolg van de tussentijdse winstneming.

Tabel 5.27

Resultaat

Kosten, opbrengsten & resultaat
71
Bw 01-01-2017
gerealiseerde kosten
gerealiseerde opbrengsten
Bw 01-01-2018

55.535
476.787
426.196
4.944

2018 en verder
verwachte kosten
verwachte opbrengsten

702.867
1.381.811

Eindwaarde
Netto contante waarde

683.888
630.559
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6.15 Complex 72 Luttelgeest-Zuid
6.15.1

Algemeen

Complex 72 omvat fase 2 en fase 3 van de woningbouw uitbreidingslocatie 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 31-12-2020 worden
afgesloten.

Tabel 6.28
Projectgegevens
PROJECTGEGEVENS
Type project

Woningbouw

Ligging

Uitleglocatie dorp

Omvang

9,7 ha

Aantal

90 woningen

Aantal nog te realiseren

9 woningen

Looptijd

31-12-2020

Profiel

Lopende grondexploitatie met een laag risico

Figuur 6.17

Verkavelingsplan Luttelgeest-Zuid

6.15.2

Opbrengsten

In 2017 zijn er 2 kavels verkocht voor een totaalbedrag van € 0,22 miljoen. De verwachting
was om 4 kavels uit te geven voor een totaalbedrag van € 0,23 miljoen.
We verwachten dat de verkoop van de resterende 9 kavels nog 2 jaren in beslag gaat nemen
voor een totaalbedrag van circa € 0,47 miljoen.

Pagina 51 van 66

In het jaar 2018 verwachten we 5 kaveluitgiftes voor een totaalbedrag van circa € 0,23
miljoen.

6.15.3

Kosten

In 2018 zijn er nagenoeg geen kosten gemaakt. Wel heeft er een tussentijdse winstneming
plaatsgevonden van € 0,05 miljoen.

5.15.4

Resultaat en meerjarenperspectief

Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 0,90 miljoen positief.

Tabel 6.29

Resultaat

Kosten, opbrengsten & resultaat
72
Bw 01-01-2017
gerealiseerde kosten
gerealiseerde opbrengsten
Bw 01-01-2018

536.453
68.137
223.073
691.390

2018 en verder
verwachte kosten
verwachte opbrengsten

287.115
495.324

Eindwaarde
Netto contante waarde

899.599
872.624
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6.16 Complex 75 Marknesse Zuid fase 3
6.16.1

Algemeen

Marknesse Zuid, fase 3 is de nieuwe uitbreidingswijk voor woningbouw in Marknesse. De
ontwikkelkavel, voorheen in eigendom van een ontwikkelaar, is in 2016 verworven middels
een veiling. In 2017 is de eerste fase bouwrijp gemaakt en zijn de eerste kavels verkocht.

Tabel 6.30
Projectgegevens
PROJECTGEGEVENS
Type project

Woningen

Ligging

Zuidkant van Marknesse grenzend aan Zuid fase 2

Omvang

± 9,7 ha.

Aantal

140 woningen

Aantal nog te realiseren

71 woningen binnen de 10-jaarstermijn

Looptijd

31-12-2027

Profiel

Lopende exploitatie met een beperkt risico

Figuur 6.18

Verkavelingsplan Marknesse Zuid fase 3 (eerste planfase)

6.16.2

Opbrengsten

In 2017 hebben we 26 kavels uitgegeven voor een totaalbedrag van € 1,19 miljoen. We
hielden rekening met de verkoop van 21 kavels voor een totaalbedrag van € 0,68 miljoen. De
verkoop verloopt boven verwachting.

We verwachten dat de verkoop van de 71 kavels 10 jaren in beslag gaat nemen voor een
totaalbedrag van € 4,1 miljoen.
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Voor 2018 verwachten we 7 kavels te verkopen voor een totaalbedrag van € 0,46 miljoen.
Het totale complex is groter dan die resterende 71 kavels. Elk jaar bekijken we
voortschrijdend of we een extra deel in exploitatie nemen.

Het deel van het terrein dat voorlopig niet zal worden bebouwd is verpacht. Hier verwachten
we pachtopbrengsten.

6.16.3

Kosten

Bouw- en woonrijpmaken:
In 2017 is de eerste fase van het plan bouwrijp gemaakt voor een totaalbedrag van € 0,62
miljoen. Dit bedrag past in de begroting.
In 2018 verwachten we fase 2 van het plan bouwrijp te maken voor een totaalbedrag van €
0,28 miljoen.

Daarnaast heeft er een tussentijdse winstneming plaatsgevonden van € 0,16 miljoen.

De verwachte kosten na de 10-jaarstermijn hebben betrekking op de uit te geven kavels na
deze termijn. Deze rekenen we dus vooralsnog niet mee in de exploitatie.

6.16.4

Resultaat en meerjarenperspectief

Het verwachte resultaat op eindwaarde (31-12-2027) is € 1,08 miljoen positief.

Tabel 6.31

Resultaat

Kosten, opbrengsten & resultaat
75
Bw 01-01-2017
gerealiseerde kosten
gerealiseerde opbrengsten
Bw 01-01-2018

-1.604.180
937.222
1.183.794
-1.357.608

2018 en verder
verwachte kosten
verwachte opbrengsten

1.702.309
4.144.034

Eindwaarde
Netto contante waarde

1.084.117
979.496
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6.17 Complex 76 Herontwikkellocaties Nagele
6.17.1

Algemeen

Herontwikkellocaties Nagele betreft een drietal inbreidingsgebieden te Nagele, te weten de
Noorderwinkels, Schokkererf en Lucernehof.
De ontwikkeling voorziet in de behoefte naar nieuwbouwkavels in Nagele voor de komende
jaren.

Tabel 6.32
Projectgegevens
PROJECTGEGEVENS
Type project
Ligging
Omvang
Aantal

Woningen, appartementen en commerciële
ruimten
Noorderwinkels, Schokkererf en Lucernehof, te
Nagele
± 0,83 ha.

Aantal nog te realiseren

36 woningen, waarvan 14 appartementen,
daarnaast 900 m² aan commerciële ruimten.
Idem als bij aantal.

Looptijd

31-12-2021

Profiel

Lopende exploitatie met een beperkt risico

Figuur 6.19

Verkavelingsplan Herontwikkellocaties Nagele

6.17.2

Opbrengsten

We verwachten de eerste kavels in 2018 te kunnen verkopen. We gaan uit van de verkoop
van grond voor 14 appartementen en daarnaast 900 m² ten behoeve van een commerciële
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functie ter hoogte van de Schokkererf. Dit voor een totaalbedrag van € 0,26 miljoen. In de
jaren 2020 en 2021 verwachten we de resterende 22 kavels te verkopen voor een
totaalbedrag van € 0,98 miljoen.

6.17.3

Kosten

Verwervingskosten:
In 2017 hebben we het deelgebied van de Noorderwinkels verworven, met uitzondering van
een klein gedeelte. Hierover is nog geen overeenstemming met de eigenaren. We verwachten
in 2018 tot overeenstemming te komen.

Sloop & bouw- en woonrijpmaken:
We hebben budget geraamd voor de sloop van de opstallen op de locatie Noorderwinkels, net
als voor het bouwrijpmaken van deze locatie.

De locaties Schokkererf en Lucernehof liggen er reeds bouwrijp bij.

6.17.4

Resultaat en meerjarenperspectief

Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 0,12 miljoen negatief. Het complex is met € 0,13
miljoen verslechterd, grotendeels als gevolg van de doorbelasting van € 0,09 miljoen aan
overhead. Hier hadden we géén rekening mee gehouden.

Voor het tekort hebben we een verliesvoorziening getroffen van € 0,12 miljoen.

Tabel 6.33

Resultaat

Kosten, opbrengsten & resultaat
76
Bw 01-01-2017
gerealiseerde kosten
gerealiseerde opbrengsten
Bw 01-01-2018

-5.458
1.120.070
-1.125.529

2018 en verder
verwachte kosten
verwachte opbrengsten

206.437
1.210.039

Eindwaarde
Netto contante waarde

-121.927
-117.077
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6.18 Complex 77 Walstraat Kraggenburg
6.18.1

Algemeen

Walstraat Kraggenburg betreft een klein inbreidingsplan aan de rand van Kraggenburg. Het
bestemmingsplan is onherroepelijk.

Tabel 6.34
Projectgegevens
PROJECTGEGEVENS
Type project
Ligging

Woningen

Omvang

Inbreiding aan de noordzijde van Kraggenburg
gelegen aan de Walstraat
± 0,14 ha.

Aantal

7 woningen.

Aantal nog te realiseren

7 woningen.

Looptijd

31-12-2020

Profiel

Lopende exploitatie met een laag risico

Figuur 6.20

Verkavelingsplan Walstraat Kraggenburg

6.18.2

Opbrengsten

In 2017 hebben er géén verkopen plaatsgevonden. We verwachten de in totaal 7 kavels in
2018 te verkopen voor een totaalbedrag van € 0,15 miljoen. De verwachting was dat we deze
kavels reeds in 2017 zouden hebben verkocht.
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6.18.3

Kosten

In 2017 zijn er nagenoeg geen kosten gemaakt op dit complex. In 2018 zal het terrein
bouwrijp gemaakt worden.

6.18.4

Resultaat en meerjarenperspectief

Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 0,077 miljoen positief.

Tabel 6.35

Resultaat

Kosten, opbrengsten & resultaat
77
Bw 01-01-2017
gerealiseerde kosten
gerealiseerde opbrengsten
Bw 01-01-2018

-3.914
44
-3.959

2018 en verder
verwachte kosten
verwachte opbrengsten

69.747
151.354

Eindwaarde
Netto contante waarde

77.649
76.088
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6.19 Complex 80 Stadshart Emmeloord
6.19.1

Algemeen

Het complex Stadshart Emmeloord is per 1 oktober 2017 afgesloten. Hiertoe is de getroffen
verliesvoorziening van € 5,51 miljoen ingezet.
De inbrengwaarde van de grond van de Deel, te weten een bedrag van € 3,49 miljoen
brengen we in bij de nieuwe grondexploitatie Centrumplan Emmeloord.
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6.20 Complex 82 Wellerwaard
6.20.1

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 gemeenteraad 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, 4 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 6.36
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, 4
landgoederen
23 woningen, 4 landgoederen

Looptijd

31-12-2029

Profiel

Lopende exploitatie met een aanzienlijk risico

Figuur 6.21

Verkavelingsplan Wellerwaard
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6.20.2

Opbrengsten

In 2017 zijn er géén opbrengsten gerealiseerd. De verwachting was om 2 woningbouwkavels
uit te geven voor een totaalbedrag van € 0,38 miljoen.

We verwachten dat de verkoop van de 23 woningbouw kavels 12 jaren in beslag gaat nemen
voor een totaalbedrag van circa € 4,6 miljoen. Normaal gesproken houden we rekening met
een maximale looptijd van 10 jaar.

In 2018 verwachten we 2 kavels uit te geven. Naast deze 2 woningbouwkavels verwachten
we de resterende landgoederen te verkopen in 2018 net als de resterende agrarische grond.

We hielden rekening met een resterend subsidiebedrag van € 0,2 miljoen uit de
bestemmingsreserve ILG. Dit bedrag voegen we toe aan de Algemene reserve
grondexploitatie i.p.v. deze grondexploitatie. Dit betekent een verslechtering van het
resultaat en de noodzaak tot het treffen van een verliesvoorziening.

6.20.3

Kosten

In 2018 zijn er kosten gemaakt ten behoeve van de uitgifte van de woningbouwkavels.
Daarnaast zijn er nog wat zaken rondom het bouwrijp maken afgehandeld.

6.20.4

Resultaat en meerjarenperspectief

Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 0,22 miljoen negatief. Het resultaat is
verslechterd met € 0,32 miljoen. De verslechtering van het resultaat is met name te wijten
aan het uit de grex halen van de ILG subsidie en daarnaast de ophoging van het
plankostenbudget.

Om het tekort af te dekken hebben we een verliesvoorziening getroffen van € 0,22 miljoen.

Bij dit complex houden we rekening met een 12-jaarstermijn. Deze overschrijdt de
voorgeschreven 10-jaarstermijn. Er zijn voldoende risico-beperkende maatregelen genomen
om de maximale termijn met 2 jaar te verlengen.
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Tabel 6.37

Resultaat

Kosten, opbrengsten & resultaat
82
Bw 01-01-2017
gerealiseerde kosten
gerealiseerde opbrengsten
Bw 01-01-2018

-4.892.058
210.133
8.103
-5.094.088

2018 en verder
verwachte kosten
verwachte opbrengsten

1.332.652
6.208.324

Eindwaarde
Netto contante waarde

-218.416
-193.373
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Bijlage

1

Overzicht alle grondexploitaties per 1-1-2018
Complex
Emmelhage fase 1
Emmelhage fase 2A
Munt II fase 2
Munt II fase 1
Ens bedrijventerrein
bedrijventerein dorpen
Ens bedrijventerrein
Creil bedrijventerrein
Centrumplan Emmeloord
Ens woningbouw
Bant woningbouw fase 1
Bant woningbouw fase 2
Espel woningbouw
Creil woningbouw
Luttelgeest
Marknesse Zuid fase 3
Herontwikkellocaties Nagele
Walstraat Kraggenburg
Wellerwaard
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Complexnummer

Bestemming

11A
11B
34
38
40
41
42
43
50
65
67-1
67-2
68
71
72
75
76
77
82

woningbouw
woningbouw
bedrijventerrein
bedrijventerrein
bedrijventerrein
bedrijventerrein
bedrijventerrein
bedrijventerrein
centrum
woningbouw
woningbouw
woningbouw
woningbouw
woningbouw
woningbouw
woningbouw
woningbouw
woningbouw
woningbouw & landgoederen

Bijlage

2

Boekwaarden, verwachte resultaten en verschillen
‘in exploitatie genomen gronden’
per 01-01-2018

Naam
Emmelhage fase 1
Emmelhage fase 2A
Munt II fase 2
Munt II fase 1
Ens bedrijventerrein
bedrijventerein dorpen
Ens bedrijventerrein
Creil bedrijventerrein
Stadscentrum Emmeloord
Ens woningbouw
Bant woningbouw fase 1
Bant woningbouw fase 2
Espel woningbouw
Creil woningbouw
Luttelgeest
Marknesse Zuid fase 3
Herontwikkellocaties Nagele
Walstraat Kraggenburg
Wellerwaard
totaal
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Complex
11A
11B
34
38
40
41
42
43
50
65
67-1
67-2
68
71
72
75
76
77
82

Bw 01-01-2018
4.960.348
-1.636.925
-1.868.468
-6.185.446
-360.439
698.874
-668.198
-426.864
-3.615.130
-1.988.702
-392.926
-861.360
-434.453
4.944
691.390
-1.357.608
-1.125.529
-3.958
-5.094.088
-19.664.538

Ew
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.911.369
1.984.333
-828.046
-634.608
547.749
1.644.250
293.888
20.028
-4.860.124
-1.565.206
-305.011
388.784
139.897
683.888
899.599
1.084.117
-121.927
77.648
-218.416
5.142.212

Ew vorige herz.
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

verschil

verklaring verschil

8.055.345 €
€
-946.863 €
-847.929 €
911.553 €
1.495.154 €
708.961 €
-1.025 €
€
-1.626.825 €
-307.779 €
453.222 €
419.437 €
1.069.781 €
962.917 €
819.136 €
10.194 €
78.406 €
104.809 €

-2.143.976
tussentijds winstneming
1.984.333
nieuw complex
118.817
verhoging grondprijs
213.321
verhoging grondprijs
-363.804
tussentijds winstneming
149.096
verhoging grondprijs
-415.073
tussentijds winstneming
21.053
-4.860.124
nieuw complex
61.619
2.768
-64.439
-279.540
tussentijds winstneming
-385.893
tussentijds winstneming
-63.318
264.981
jaar langere looptijd
-132.121
hogere plankosten
-757
-323.225 hogere plankosten & géén ILG subsidie

11.358.494

-6.216.282

Bijlage

3

Overzicht getroffen voorzieningen tot en met 2017

Overzicht verliesvoorzieningen
Centrumplan Emmeloord
Ens zuidoost
De Munt II fase 2
De Munt II fase 1
Bant zuidoost fase 1
Wellerwaard
Herontwikkellocaties Nagele
Totaal
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Complexnummer
50
65
34
38
67-1
82
76

€
4.860.124
1.565.206
828.046
634.608
305.011
218.416
121.927
8.533.338

Bijlage

4

Verloop Reserve Grondexploitatie per 31-12-2017
De stand van de Reserve Grondexploitatie bedraagt € 14,5 miljoen per 31-12-2017. In de
onderstaande tabel zijn de toevoegingen en onttrekkingen in 2016 opgesomd, resulterend in
de Algemene Reserve per 31-12-2017 (eindbalans), ook wel de aanwezige
weerstandcapaciteit genoemd.

Toelichting

Bedrag

Beginbalans 01-01-2017
Resultaatbestemming 2016 PWA hal
Rentebijschrijving 2017
Bovenwijkse voorzieningen naar ARG
Alg. infrastructurele voorzieningen naar ARG
Pachtinkomsten MVA’s naar ARG
Decemberrapportage tussentijdse winstneming
Herziening saldo tussentijdse winstneming POC
Herziening saldo vrijval verliesvoorziening

Subtotaal toevoegingen
Besluit vorming verliesvz Hart voor Emmeloord
Afschrijvingsreserve rotonde centrum
Afschrijvingsreserve rotonde Moerasandijviestraat
Herziening saldo vorming verliesvoorziening
Onttrekking inhuur dekking pacht grondbedrijf
Onttrekking quickwins
Onttrekking Scandinaviëlaan
Onttrekking skatebaan
Onttrekking bijdrage MFC Espel
Onttrekking Dekking kosten Stadshart 2017
Onttrekking Scenariokeuze Centrum
Onttrekking actiekavels
Onttrekking Muntweg

Subtotaal onttrekkingen
Eindbalans 31-12-2017
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€ 10.887.040
661.200
25.800
2.866.617
2.819.009
239.480
3.432.674
486.876
579.895
€ 11.111.551
-5.042.469
-730.000
-365.000
-340.343
-204.000
-226.569
-228.700
-150.000
-103.000
-41.747
-32.139
-30.000
-1.840
€ 7.495.807
€ 14.502.784

Omschrijving boeking

Jaarrekening 2016 resultaatbestemming
Nota reserves en voorzieningen
Nota reserves en voorzieningen
Perspectiefnota 2017, overboeking naar ARG
Primitieve begroting
Decemberrapportage
Herziening MPG
Herziening MPG
Vaststelling centrumplan HvE
Nota reserves en voorzieningen
Nota reserves en voorzieningen
Herziening MPG
Voorjaarsrapportage
13e begrotingswijziging 2016, overheveling
Voorjaarsrapportage
Najaarsrapportage
6e begrotingswijziging 2017
Herziening MPG
6e begrotingswijziging 2016, overheveling
Najaarsrapportage
Voorjaarsrapportage
Beschikbaar na afronding

