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1. Samenvatting 

 
Op de voormalige locatie van de Mariaschool in Tollebeek bereiden we een 
woningbouwontwikkeling voor: een zogenaamd inbreidingsplan. De geplande woningen 
geven voornamelijk invulling aan de behoefte aan woningen voor starters en ouderen in 
het dorp en daarnaast een nieuw aanbod voor de huidige markt. Er lopen 
onderhandelingen met een ontwikkelaar, die de grond gaat afnemen en vervolgens de 
woningen gaat bouwen. De planvorming heeft in nauw overleg met het dorp 
plaatsgevonden en past in het ontwikkelperspectief van het dorp.  
 
De grondexploitatie bestaat uit kosten en opbrengsten. De kosten omvatten de 
boekwaarde van het complex, de sloop-, bouw- en woonrijpactiviteiten en de 
planontwikkelingskosten. De opbrengsten bestaan uit de uitgifte van de 
woningbouwkavels. 
 
In de voorliggende rapportage lichten we de gehanteerde uitgangspunten toe. De 
grondexploitatie sluit met een positief financieel resultaat van € 280.203,-  positief op 
eindwaarde per 31-12-2021 uitgaande van plan A. In het geval dat plan B moet worden 
uitgevoerd, sluit de exploitatie af met een positief resultaat van € 275.182,-. 
 

2. Analyse Ruimtegebruik 

 
2.1 Stedenbouwkundig plan 

Er is een kavelstudie uitgevoerd door Team2 Studio voor de bouwkunst ontwerpers d.d. 
april 2018. Er zijn 2 varianten bedacht (zie figuur 1 t/m 4): plan A en plan B. Plan A is 
uitgangspunt voor de ontwikkeling van de locatie.  
 
Het exploitatiegebied is ca. 5.500 m2 groot. Het grondgebruik is gebaseerd op basis van 
de verkavelingstekening en de kavelstudie van de ontwikkelde partij. Beide varianten 
hebben we vertaald in het ruimtegebruik. Zie de onderstaande tabellen. 
 
Tabel 1: Ruimtegebruik Mariaschool Tollebeek plan A. 
Ruimtegebruik plan A M2 % 

Exploitatiegebied 5.500 
 

  
  

Uitgeefbaar 3.997 73% 

Weg/straat 346 6% 

Voetpad 658 12% 

Parkeren 445 8% 

Groen 54 1% 

  
  

Totaal 5.500 m2 100% 

 
Tabel 2: Ruimtegebruik Mariaschool Tollebeek plan B. 

Ruimtegebruik plan B M2 % 

Exploitatiegebied 5.500   

      

Uitgeefbaar 4.150 75% 

Weg/straat 346 6% 

Voetpad 617 11% 

Parkeren 366 7% 

Groen 21 1% 

      

Totaal 5.500 100% 
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Figuur 1: Kavelstudie Mariaschool Tollebeek Plan A 

 
 
 
Figuur 2: Situatie Plan A 
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Figuur 3: Kavelstudie Mariaschool Tollebeek plan B 

 
 
Figuur 4: Situatie Mariaschool Tollebeek plan B. 
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2.2 Ruimtegebruik 

2.2.1 Bestaand 

De grond is al in het bezit van de gemeente Noordoostpolder en middels een 
bestemmingsplanwijziging wordt het bestemd als woongebied.  
 
2.2.2 Uitgeefbaar 

In het ruimtegebruik wordt onderscheid gemaakt tussen uitgeefbaar terrein en openbaar 
gebied. Het uitgeefbaar terrein bedraagt voor plan A ca. 73%, voor plan B is dit ca. 75% 
van het totale plangebied. Het uitgeefbare gebied bestaat volledig uit woningbouw. 
 
2.2.2 Verharding 

Het oppervlak verharding, te verdelen in weg/straat, parkeren en voetpaden omvat voor 
plan A ca. 26% en voor plan B ca. 24% van het plangebied.  
 

2.2.3 Groen, water 

In plan A en B bestaat ca. 1% van het plangebied uit (openbaar) groen. Waarbij moet 
worden opgemerkt dat in plan A wel de nodige groenvoorziening rondom de 
appartementen wordt gerealiseerd. Het betreft hier ‘eigen terrein’ en dit valt dus onder 
het uitgeefbare gebied en dus niet onder openbaar groen.  
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3. Woningbouwprogramma 

 
Het woningbouwprogramma is bepaald op basis van behoefte in Tollebeek. Uit 
verschillende inventarisaties blijkt dat er vraag is naar seniorenwoningen en 
starterswoningen. De seniorenwoningen betreffen appartementen. 
 
Tabel 3: woningbouwprogramma Mariaschool Tollebeek plan A. 
 

Programma Aantallen Gemiddelde 

kavelgrootte (m2) 

Totaal (m2) 

Rijwoningen 6 176 1.056 m2 

2^1 kapwoningen 4 297 1.188 m2 

Vrijstaand 1 666 666 m2 

Appartementen 10 108,7 1.087 m2 

    

Totaal 21  3.997 m2 
 
Tabel 4: woningbouwprogramma Mariaschool Tollebeek plan B. 
 

Programma Aantallen Gemiddelde 

kavelgrootte (m2) 

Totaal (m2) 

Rijwoningen 6 176 1.056 m2 

2^1 kapwoningen 8 303.5 2.428 m2 

Vrijstaand 1 666 666 m2 

Appartementen    

    

Totaal 15  4.150 m2 
 

4. Investeringen 

 
In de onderstaande tabellen 5 en 6 volgt een opsomming van de investeringen in de 
grondexploitatie. Alle kosten zijn prijspeil 1 januari 2018 en zijn exclusief BTW.  
De kosten in de grondexploitatie zijn zo reëel mogelijk geschat en gecalculeerd.  
 
De kosten bestaan uit al gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt. 
De gemaakte kosten per 1 januari 2018 boekwaarde bedragen ca. € 28.984,- en bestaan 
hoofdzakelijk uit planontwikkelings- en rentekosten.  
 
De totale kosten voor plan A bedragen ca. € 293.522,- exclusief BTW en voor plan B ca. 
€ 277.835,- exclusief BTW. In de onderstaande tabellen worden de belangrijkste posten 
toegelicht. 
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Tabel 5: Kostensoorten grondexploitatie Mariaschool Tollebeek plan A 

Kosten Totale kosten 
Boekwaarde 31-12-

2017 

Nog te 

realiseren 

Boekwaarde  €        28.984   €                 28.984   €           -    

BRM  €        66.220   €                       -     €     66.220  

WRM  €      121.380   €                       -     €    121.380  

Plankosten (12,5%)  €        30.228   €                   6.778   €     23.450  

VTU 12,5%)  €        23.450   €                       -     €     23.450  

Onvoorzien (10%)  €        18.760   €                       -     €     18.760  

Onderzoekskosten  €         3.000     €       3.000  

Tijdelijk beheer  €         1.500     €       1.500  

        

Totaal  €      293.522   €                 35.762   €    257.760  

 
Tabel 6: Kostensoorten grondexploitatie Mariaschool Tollebeek plan B 

Kosten Totale kosten 
Boekwaarde 31-12-

2017 

Nog te 

realiseren 

Boekwaarde  €        28.984   €                 28.984   €           -    

BRM  €        66.220   €                       -     €     66.220  

WRM  €      109.760   €                       -     €    109.760  

Plankosten (12,5%)  €        28.776   €                   6.778   €     21.998  

VTU (12,5%)  €        21.998   €                       -     €     21.998  

Onvoorzien (10%)  €        17.598   €                       -     €     17.598  

Onderzoekskosten  €         3.000     €       3.000  

Tijdelijk beheer  €         1.500     €       1.500  

        

Totaal  €      277.835   €                 35.762   €    242.073  

 
4.1 Boekwaarde 

Dit complex was tot voor kort een NIEGG en is bij de jaarrekening 2015 ondergebracht 
bij de MVA. De boekwaarde bestaat uit de grond (€ 5.302,-), het voormalige opstal  
(€ 23.682,-) en voorbereidingskosten (€ 6.778,-).  
 
4.2 Sloop Mariaschool 

De sloop inclusief asbestverwijdering van de Mariaschool heeft in 2017 al 
plaatsgevonden. De gemaakte sloopkosten worden op eindwaarde gecompenseerd en 
bestemd naar de reserve Onderwijshuisvesting. 
 
4.3 Bouw- en woonrijpmaken 

De totale kosten voor het bouw- en woonrijpmaken ten behoeve van de verharding 
bedragen voor plan A ca. € 96.520,- en voor plan B ca. € 88.560,-. Dit komt neer op 
circa € 67,- per m² verharding. Daarnaast houden we rekening met de aanlegkosten van 
riolering, het openbaar groen, aanplant van bomen in verharding, de openbare 
verlichting en de huisaansluitingen.  
 
De verwachte kosten hebben we bepaald op basis van eenheden (m²) en prijzen per (€ 
per m²). Het verkavelingsplan gaat uit van een standaard woonstraat profiel.  
Het betreft alle te maken kosten, dus inclusief kosten voor verharding, verlichting en 
bomen in verharding. 
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In onderstaande tabellen zijn de kosten voor het bouw- en woonrijpmaken per post 
uitgewerkt. 
 
Tabel 7: Kosten Bouw- Woonrijpmaken Plan A 

Kosten BRM Aantal Eenheid Prijs Totaal 

Bouwstraat 346 m2 € 70 € 24.220 

Riolering 100 m1 € 400 € 40.000 

Bomen verwijderen 1 stuks € 2.000 € 2.000 

Totaal       € 66.220 

Kosten WRM Aantal Eenheid Prijs Totaal 

Woonstraat 346 m2 € 30 € 10.380 

Voetpad 658 m2 € 40 € 26.320 

Parkeren 445 m2 € 80 € 35.600 

Groen aanleg 54 m2 € 20 € 1.080 

Bomen in verharding 6 stuks € 2.500 € 15.000 

Verlichting  6 stuks € 1.500 € 9.000 

Huisaansluiting 16 stuks € 1.500 € 24.000 

        € 121.380 

Totaal       € 187.600 

 
Tabel 8: Kosten Bouw- Woonrijpmaken Plan B 

Kosten BRM Aantal Eenheid Prijs Totaal 

Bouwstraat 346 m2 € 70 € 24.220 

Riolering 100 m1 € 400 € 40.000 

Bomen verwijderen 1 stuks € 2.000 € 2.000 

Totaal       € 66.220 

Kosten WRM Aantal Eenheid Prijs Totaal 

Woonstraat 346 m2 € 30 € 10.380 

Voetpad 617 m2 € 40 € 24.680 

Parkeren 366 m2 € 80 € 29.280 

Groen aanleg 21 m2 € 20 € 420 

Bomen in verharding 6 stuks € 2.500 € 15.000 

Verlichting  6 stuks € 1.500 € 9.000 

Huisaansluiting 14 stuks € 1.500 € 21.000 

        € 109.760 

Totaal       € 175.980 

 
4.4 Planontwikkelingskosten & VTU 

Voor plankosten en kosten voor voorbereiding en toezicht zijn bedragen opgenomen 
conform de Nota apparaatskosten bij grondexploitaties. Voor deze woningbouw- 
ontwikkeling geldt dat een percentage van 12,5% over de investeringen van het bouw- 
en woonrijp maken wordt gerekend, voor zowel de planontwikkelingskosten als de VTU-
kosten. 
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4.5 Risico en onvoorzien 

We houden rekening met een percentage van 10% aan onvoorzien. 
 

5. Opbrengsten 

 

De opbrengsten in de exploitatieopzet zijn gecalculeerd op basis van de vastgestelde 
grondprijzen voor woningbouwlocaties in Tollebeek in de vastgestelde grondprijzenbrief 
01-01-2018.  
De grondprijzen van de appartementen bepalen we residueel; de prijzen van de overige 
woningbouw categorieën betreffen vaste prijzen.  
 
De totale verwachte opbrengsten woningbouw bedragen voor plan A circa € 577.160,- 
exclusief BTW en voor plan B circa € 538.360,- exclusief BTW (zie tabel 9 en 10).  
 
Tabel 9: Opbrengsten uit gronduitgifte woningbouw Mariaschool Tollebeek plan A. 

Grondopbrengsten Aantallen 

Gemiddelde 

kavelgrootte 

(m2) 

Totaal 

(m2) 

Grondprijs (m2 

of eenheid) 
Totaal 

Rijwoningen 6 176 1.056  €           110   €       116.160  

2^1 kapwoningen 4 297 1.188  €           130   €       154.440  

Vrijstaand 1 666 666  €           160   €       106.560  

Appartementen 10 108,7 1.087  €       20.000   €       200.000  

            

Totaal 21   3.997    €       577.160  
 
 
Tabel 10: Opbrengsten uit gronduitgifte woningbouw Mariaschool Tollebeek plan B. 

Grondopbrengsten Aantallen 

Gemiddelde 

kavelgrootte 

(m2) 

Totaal 

(m2) 

Grondprijs 

(m2 of 

eenheid) 

Totaal 

Rijwoningen 6 176 1.056  €           110   €       116.160  

2^1 kapwoningen 8 303,5 2.428  €           130   €       315.640  

Vrijstaand 1 666 666  €           160   €       106.560  

            

Totaal 15   4.150    €       538.360  

 
In paragraaf 5.1 wordt een toelichting gegeven op de grondopbrengsten uit uitgifte van 
woningbouw. 
 
5.1 Opbrengsten woningbouw 

We hanteren de grondprijzen uit de vastgestelde grondprijsbrief 01-01-2018. Zie 
onderstaande tabel 11. 
 
Tabel 11: bandbreedte grondprijzen Tollebeek 

Bandbreedte grondprijzen 

2018 

Onderkant Bovenkant Uitgangspunt 

GREX 

Rijwoningen 95 110 110 

2^1 kapwoningen 120 135 130 

Vrijstaand 140 160 160 

Appartementen residueel residueel 20.000 
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6. Uitgangspunten grondexploitatieberekening 
 
6.1 Parameters 

Voor de grondexploitatieberekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. 
 

Renteparameters 

De renteparameters in de exploitatieberekening zijn aan de kostenkant en aan de 
opbrengstenkant gelijk. Voor de gehele looptijd van het plan wordt een rentepercentage 
van 1,02% gehanteerd.  
 

Kosten- en opbrengstenstijging 

De kostenstijging is gesteld op 2,0% per jaar conform de richtlijnen van de begroting. 
We houden géén rekening met opbrengstenstijgingen.  
 
B.T.W. 

Alle genoemde bedragen in de nota zijn exclusief BTW., tenzij anders vermeld. 
 

Looptijd exploitatie 

De looptijd van de exploitatie is van 2018 tot en met 2021. Per 1-1-2022 kan de 
exploitatie afgesloten worden. We voorzien kaveluitgiftes in 2019.  
 
Prijspeildatum 

Alle in de exploitatieopzet genoemde kosten en opbrengsten hebben prijspeil 1-1-2018. 
 
6.2 Fasering 

Er wordt een verkoopovereenkomst met de ontwikkelende partij gesloten, waarbij de 
ontwikkelende partij alle uitgeefbare grond uiterlijk 3 maanden nadat het 
bestemmingsplan onherroepelijk is afneemt. Het bestemmingsplan zal waarschijnlijk in 
het voorjaar van 2019 onherroepelijk zijn en uitgifte/overdracht vindt plaats medio 2019. 
 

7. Resultaten 

 
Wanneer we uitgaan van plan A, dan sluit de grondexploitatie met een verwacht resultaat 
op eindwaarde van € 280.203,-  positief. Zie onderstaande tabel. De gemaakte kosten 
voor de sloop van de Mariaschool zijn gefinancierd door het Onderwijsveld. Deze kosten à 
€ 56.574,- worden op eindwaarde gecompenseerd. Het resultaat op eindwaarde wordt 
voor € 56.574,- bestemd naar de reserve Onderwijshuisvesting en het resterende 
resultaat à € 223.629,- wordt bestemd naar de Algemene Reserve Grex (ARG). 
 
Tabel 12: Financieel resultaat Grex Mariaschool Tollebeek plan A 

Financieel resultaat grondexploitatie   

Opbrengsten nominaal  €  577.160  

Kosten nominaal  €  293.522  

Saldo nominaal  €  283.638  

Saldo eindwaarde € 280.203 

Saldo contante waarde € 269.057 

 
Indien plan A niet doorgaat, treedt plan B in werking. De grondexploitatie sluit dan met 
een verwacht resultaat op eindwaarde van € 275.182,-  positief. Zie tabel 13. Voor plan 
B geldt ook dat € 56.574,-  wordt bestemd naar de reserve Onderwijshuisvesting en het 
resterende resultaat à € 218.608,-  wordt bestemd naar de Algemene Reserve Grex 
(ARG). 
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Tabel 13: Financieel resultaat Grex Mariaschool Tollebeek plan B 

Financieel resultaat grondexploitatie   

Opbrengsten nominaal  €  538.360  

Kosten nominaal  €  277.835  

Saldo nominaal  €  260.525  

Saldo eindwaarde  € 275.182  

Saldo contante waarde  € 246.951  

 

8. Vennootschapsbelasting 
 
De grondexploitatie Tollebeek maakt onderdeel uit van de fiscale onderneming ‘het 
grondbedrijf gemeente Noordoostpolder’. Over deze grondexploitatie zal bij fiscale 
resultaten vennootschapsbelasting (hierna: Vpb) verschuldigd zijn. Het complex zal tegen 
de waarde in het economische verkeer ten tijde van de eerste ondernemershandeling tot 
de fiscale onderneming gaan behoren. De waarde in het economisch verkeer is de 
getaxeerde waarde of de DCF-waarde. De eerste ondernemershandeling is het moment 
waarop er concrete plannen voor de ontwikkeling van deze grondexploitatie ontstaan, dit 
moment kan fiscaal gezien voor het moment van vaststelling van de grondexploitatie 
liggen. 
 

9. Risico’s en risicobeheersing 

 
9.1 Risico’s  

In elke grondexploitatieberekening zitten een aantal risico’s en onzekerheden.  
 

Het beoogde afzettempo van gemiddeld circa 6 à 7 kavels per jaar is ambitieus. Het 
aantal huishoudens in Tollebeek groeit nauwelijks en de behoefte aan nieuwbouwkavels 
is beperkt. Er bestaat dus een risico dat de kavels niet allemaal zijn uitgegeven aan het 
einde van de looptijd (31-12-2021). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het zeer 
waarschijnlijk is dat alle kavels in één keer uiterlijk 31-12-2019 aan een marktpartij 
worden overgedragen. 
 
Een stagnerende economische ontwikkeling en mogelijke stagnatie van de woningmarkt 
kan zijn weerslag hebben op het uitgiftetempo, de hoogte van de grondprijzen en de 
uiteindelijke afzet van kavels.  
  
9.2 Risicobeheersing 

Hiervoor is een aantal risico’s benoemd. Hoewel niet alle risico’s volledig beheersbaar 
zijn, is een adequate sturing vanuit de gemeente essentieel om tegenvallers te 
voorkomen. Op deze wijze kan tijdig geanticipeerd worden op mogelijke tegenvallers 
door bijvoorbeeld de snelheid van de kaveluitgifte aan te passen. Gedurende de 
uitvoering van het plan zal structureel overleg en afstemming plaats moeten vinden 
tussen de clusters RO (stedenbouw), IB (grondzaken, planeconomie en civiele werken) 
en FPC (financiën) om de effecten van risico’s te minimaliseren. 
 


