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1. Samenvatting perspectiefnota grondexploitaties 

Binnen de gemeente Hof van Twente wordt door meerdere afdelingen gewerkt aan de 

productie van bouwgrond voor de realisatie van woningen, bedrijven en overige voorzieningen. 

Hiervoor worden onroerende zaken (veelal gronden) aangekocht. 

Deze worden getransformeerd tot bouwgrond en verkocht tegen marktconforme condities. 

Continu wordt er daarbij naar gestreefd om alle productiekosten van de bouwgrond af te 

dekken uit de opbrengst uit grondverkoop. 

Dat er over alle complexen bezien behoorlijke geldstromen lopen en daarmee ook risico's 

gepaard gaan is duidelijk. 

In 2009 is voor het eerst gestart met een perspectiefnota grondexploitaties en deze maakt 

sindsdien onderdeel uit van de jaarlijkse rapportages over grondexploitaties. 

In deze notitie wordt op beknopte wijze inzicht gegeven in het functioneren van dit proces, 

waarbij vooral inzicht wordt gegeven in de toekomstige resultaten en de risico's van de 

complexen. 

In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten en de doelstellingen van het grondbeleid 

beschreven. 

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op woningmarkt Hof van Twente en de prestatieafspraken. 

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de afzonderlijke complexen, waarbij inzicht wordt gegeven 

in de toekomstige resultaten van de gronden in exploitatie. 

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de financiële positie en de risico's en de benodigde 

weerstandscapaciteit voor de exploitaties 

In bijlage 1 wordt een totaal overzicht gegeven van de exploitaties. 

In bijlage 2 wordt voorgesteld om de herziene exploitatieopzet voor De Braak West in Delden 

vast te stellen. 

In bijlage 3 wordt voorgesteld om de herziene exploitatieopzet voor Noord I! in Diepenheim 

vast te stellen. 

In bijlage 4 wordt voorgesteld om de heziene exploitatieopzet voor Heeckeren 14 in Goor vast 

te stellen. 

In bijlage 5 wordt voorgesteld om de herziene exploitatieopzet voor Bentinck in Goor vast te 

stellen. 

Samengevat kan de financiële positie als volgt worden weergegeven. 

Verloop boekwaarde 

Boekwaarde 1 januari 2010 €_16.387.998 

Boekwaarde 1 januari 2011 €_14.604.892 

Boekwaarde 1 januari 2012 €_13.416.064 

Boekwaarde 30 juni 2012 €_13.142.911 



Getroffen voorzieningen 

Gronden Enterseweg € 275.000 

Waterlanden (2° berap 2011) € 3.300.000 

€3.575.000 

Geraamd resultaat gronden in exploitatie € 1.686.820 

Geraamd resultaat gronden niet in exploitatie € 400.000 

Totaal 

  

Vrije ruimte reserve Grondexploitatie 

Reserve Grondexploitatie (per 1-1-2012) € 1.740.083 

Benodigde weerstandscapaciteit (na voorzieningen) _ -/- €_1.241.500 

Vrije ruimte reserve grondexploitatie 

  Boekwaarde Zenkeldamshoek 30-6-12 

(gemeente is voor 20% risicodragend) 

Bij het instellen van de reserve grondexploitatie in november 2011 is de minimale omvang van 

de benodigde weerstandscapaciteit bepaald op € 1.257.000. Deze weerstandscapaciteit was 

gebaseerd op het laatst berekende risico bij de jaarrekening 2010. In de nu opgestelde 

perspectiefnota 2012 is de minimale weerstandscapaciteit voor de risico's binnen de 

grondexploitatie, op basis van van een nieuwe rekenmethodiek, geactualiseerd en berekend 

op € 1.241.500. Het treffen van de voorzieningen voor de gronden van de Enterseweg 

(€ 275.000) en het eventueel (gedeeltelijk) afwaarderen van de woningbouwlocatie 

Waterlanden (€ 3.300.000) leiden tot een lagere risicoberekening omdat hiermee al 

maatregelen zijn getroffen ten behoeve van de beheersing van risico's . Hierdoor is binnen de 

reserve grondexploitatie sprake van een ‘vrije ruimte’ van € 498.583. De ratio voor het 

weerstandsvermogen (beschikbare capaciteit/benodigde capaciteit = 1.740.083 /1.241.500) 

komt hiermee voor de grondexploitatie op 1,4). 

  

In 2012 spelen echter een aantal andere zaken die gevolgen hebben de reserve 

grondexploitatie en de weerstandscapaciteit. 

De kosten voor de vergoeding voor aankoop, sloop en planologische procedure voor de 

nieuwbouw van het clubgebouw GMHC ter grootte van € 81.000 worden ten laste gebracht 

van de reserve grondexploitatie. 

Bij de Jaarrekening 2012 zal worden gekeken naar een reële waarde van de gronden 

Waterlanden en Enterseweg. Aangezien er in 2012 een rentetoevoeging aan de boekwaarde 

(ca. € 230.000) plaats zal vinden zal ook de hoogte van de getroffen voorzieningen opnieuw 

beoordeeld moeten worden. De gevolgen hiervan zullen worden meegenomen bij de 

Jaarrekening 2012 en kunnen een nadelig gevolg hebben voor de reserve grondexploitatie. 

Daarnaast moet rekening gehouden worden met maatregelen voor de PPS inzake 

Zenkeldamshoek die ook ten laste zal worden gebracht van de reserve grondexploitatie. 

Het effect van deze maatregelen voor de PPS Zenkeldamshoek kan tot gevolg hebben dat er 

niet langer sprake is van vrije ruimte binnen de reserve grondexploitatie. 
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In de Nota reserves en voorzieningen 2011 is opgenomen dat het bepalen van de ratio voor 

het weerstandsvermogen een beleidskeuze van de raad is. Op dit moment heeft de raad de 

ratio nog niet vastgesteld. Een ratio tussen de 1 en 1,4 wordt als voldoende gezien. 

Conform de nota reserves en voorzieningen 2011 kan bij de jaarlijkse actualisatie van de 

perspectiefnota worden bepaald of een deel van de reserve grondexploitatie kan vrijvallen ten 

gunste van de algemene reserve. 

Hoewel met een ratio van 1,4 de reserve grondexploitatie aan de bovengrens van de waar- 

dering voldoende zit wordt, gelet op de mogelijk te treffen maatregelen voorgesteld de ‘vrije 

ruimte’ binnen de reserve grondexploitatie aan het einde van het jaar te handhaven ten 

behoeve van eventueel te treffen maatregelen voor de PPS Zenkeldamshoek. 

Verder is in de actualisatie van de grondexploitaties in deze perspectiefnota een maximale 

bijdrage ten behoeve van doelgroepenbeleid opgenomen ad € 716.000. Deze is gebaseerd op 

de oorspronkelijke uitgangspunten. Naar huidig inzicht is een bijdrage van € 358.000 zeker. De 

resterende bijdrage van € 358.000 is afhankelijk van de daadwerkelijke invulling van de 

woningbouwplannen voor doelgroepen. In de doorrekening van de algemene reserve is 

rekening gehouden met de op dit moment zekere bijdrage van € 358.000. 

Bij de jaarrekening 2012 zal tevens worden voorgesteld om de boekwaarde van het perceel 

aan de Enterseweg definitief af te waarderen ten laste van de getroffen voorziening van € 

275.000 zodat de boekwaarde door rentetoevoegingen niet te ver oploopt. 

Tenslotte is de verwachting dat de structuurvisie van Goor, waar Waterlanden in is 

opgenomen, worden vastgesteld in het 1° kwartaal van 2013. Wanneer daaruit blijkt dat de 

programmamogelijkheden die er op dit moment voor het gebied Waterlanden te beperkt zijn, 

zal een voorstel worden gedaan de boekwaarde definitief af te waarderen ten laste van de 

gevormde voorziening. 

2. Beleid 

Binnen de gemeentelijke organisatie wordt er vooral vanuit de afdelingen Ruimtelijke en 

Economische Ontwikkeling en Openbare Werken gewerkt aan de productie van bouwgrond. 

Onze gemeente kent geen apart grondbedrijf zoals enkele grotere gemeenten. In formele zin is 

er vanuit de comptabiliteitsvoorschriften ook geen status meer voor het grondbedrijf als apart 

bedrijf. 

Gelet op de omvangrijke investeringen, inkomsten en risico’s die zich binnen de complexen 

afspelen is een adequaat inzicht en beheer desondanks gewenst. 

Uitgangspunt van het grondbeleid vormt de Nota Grondbeleid. Deze is recent geactualiseerd 

en door de gemeenteraad vastgesteld in februari 2012. 

Doelstellingen 

-  De regiefunctie op een goede ruimtelijke ordening waarborgen; 

- _ Invulling geven aan ruimtelijke visies als structuurvisies en functionele visies als 

woonvisie en bedrijventerreinenvisie. 

Het grondbeleid is daarom geen doel op zich, maar is een sturingsmechanisme ter realisering 

van andere beleidsvelden. 
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Vanuit de doelstellingen die eerder zijn gesteld in de voorgaande Nota Grondbeleid van 2005 

is tussen 2005 en 2011 uitvoering gegeven aan een actief grondbeleid. 

Vanuit het beleid van de Nota Grondbeleid vastgesteld in februari 2012 is er sprake van een 

andere koers en bepaald de gemeente per locatie voor welke vorm van grondbeleid wordt 

gekozen. Het uitgangspunt is hierbij dat de gemeente, uitgezonderd de ontwikkeling van eigen 

gronden een faciliterende rol innneemt. De keuze voor een bepaalde vorm van grondbeleid 

hangt af van gemeentelijke wensen en inschattingen betreffende onder meer de gewenste 

regie, de risico's, de exploitatie, het kostenverhaal en de eigendomssituatie. 

Aangezien de gemeente beschikt over voldoende bouwgrond voor met name woningbouw zal 

de inzet van het grondbeleid de komende jaren met name uitgaan naar het exploiteren en tot 

ontwikkeling brengen van de bouwgrond binnen de mogelijkheden van het dynamisch 

woningbouwprogramma. 

Naast het feit dat de regierol bij gemeentelijke grondexploitaties goed was in te vullen hebben 

de gemeentelijke exploitaties t/m 2011 ca. € 4,0 min. (na aftrek voorzieningen en afboekingen) 

aan winst gegenereerd. 

Daarnaast is het Fonds Bovenwijks vanuit de grondexploitaties in deze periode gevoed met 

een bedrag van ca. 1,5 min. 

Dat er risico's kleven aan het actieve grondbeleid is recent ook duidelijk geworden. 

Vooral in Goor is de vraag naar woningen dusdanig is weggevallen dat er voor het plan 

Waterlanden bij de jaarrekening 2011een voorziening moest worden getroffen van € 3,3 mIn. 

ten laste van de algemene reserve. 

Strategische verwervingen 

Jaarlijks wordt bij de vaststelling van de gemeentebegroting door de raad een raamkrediet 

(€ 1,0 miljoen) voor strategische verwerving van gronden beschikbaar gesteld, 

teneinde slagvaardig te kunnen handelen. 

Bovengenoemd raamkrediet raakt de gemeentebegroting niet omdat het uitgangspunt bij 

genoemde verwervingen een kostendekkende grondexploitatie is. 

De aankoop van grond wordt immers geactiveerd en in de toekomst ten laste gebracht van de 

verkopen. 

Bij een eventueel niet kostendekkende exploitatie wordt een voorstel aan de gemeenteraad 

gedaan over de dekking van het tekort. 

Particuliere Plannen 

Uiteraard kent deze gemeente ook particuliere plannen. Het betreft hierbij veelal 

binnenstedelijke herontwikkelingsgebieden. Op basis van met name de ruimtelijke 

uitgangspunten is de gemeente veelal bereid om een overeenkomst te sluiten over de 

herontwikkeling van een dergelijke locatie. 

Daarbij is het uitgangspunt dat de kosten gedragen worden door de ontwikkelende partij. 

Vanaf 1 juli 2008 zijn, middels de inwerkingtreding van de nieuwe wet ruimtelijke ordening, 

waarin ook de grondexploitatiewet is opgenomen, de mogelijkheden tot kostenverhaal van 

de openbare voorzieningen voor de gemeente verder toegenomen. In het kort komt het erop 

neer dat indien een grondeigenaar niet mee wil betalen aan de kosten van openbare 

voorzieningen de gemeente dit middels een exploitatieplan publiekrechtelijk kan afdwingen. 

Voor de gemeente wordt het in het kader van de grondexploitatiewet steeds belangrijker om 

aan te geven wat en waar er moet worden gebouwd en daarvoor zijn vooral de woonvisie en 

de op te stellen structuurvisies zeer belangrijk. De gemeente heeft de mogelijkheid om te 

kiezen voor de meest optimale vorm van kostenverhaal en zal per situatie een keuze maken. 

Grondprijzen 

Ten aanzien van het grondprijsbeleid wordt het uitgangspunt van een kostendekkende 
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exploitatie gehanteerd. Een ander uitgangspunt is het hanteren van marktconforme prijzen. De 

grondprijzen zijn herzien bij de behandeling van de nota grondbeleid in februari 2012. Voor 

2013 wordt geen aanpassing van de grondprijzen naar boven voorgesteld gezien de moeilijke 

markt en de aanpassing van het BTW-tarief van 19% naar 21%. 

Reserve Grondexploitatie 

Bij de behandeling van de nota risicomanagement en de nota reserves en voorzieningen heeft 

de gemeenteraad in november 2011 ingestemd met het instellen van een reserve 

grondexploitatie. 

Met het instellen van een reserve grondexploitatie worden de risico's van de grondexploitatie 

afgezonderd van de algemene dienst. Bij de jaarrekening 2010 is het weerstandsvermogen 

bepaald op € 1.257.000. De minimale omvang is bij het instellen van de reserve 

grondexploitatie bepaald op € 1.257.000. Per 1-1-2012 was de omvang van deze reserve door 

winstnemingen in 2011 € 1.740.062. 

In 2012 spelen echter een aantal andere zaken die gevolgen hebben de reserve 

grondexploitatie. 

De kosten voor de vergoeding voor aankoop, sloop en planologische procedure voor de 

nieuwbouw van het clubgebouw GMHC ter grootte van € 81.000 worden ten laste gebracht 

van de reserve grondexploitatie. 

Bij de Jaarrekening 2012 zal worden gekeken naar een reële waarde van de gronden 

Waterlanden en Enterseweg. Aangezien er in 2012 een rentetoevoeging aan de boekwaarde 

(ca. € 230.000) plaats zal vinden zal ook de hoogte van de getroffen voorzieningen opnieuw 

beoordeeld moeten worden. De gevolgen hiervan zullen worden meegenomen bij de 

Jaarrekening 2012 en kunnen een nadelig gevolg hebben voor de reserve grondexploitatie. 

Daarnaast moet rekening gehouden worden met maatregelen voor de PPS inzake 

Zenkeldamshoek die ook ten laste zal worden gebracht van de reserve grondexploitatie. 

Weerstandscapaciteit 

De omvang van de weerstandscapaciteit voor grondexploitaties bevindt zich binnen de 

reserve grondexploitatie. Daarbij werd de weerstandscapaciteit in de afgelopen jaren als volgt 

berekend. 

2% over de boekwaarde van de complexen in exploitatie en 10 % over de boekwaarde van de 

complexen niet in exploitatie. Wanneer een voorziening is getroffen dan wordt dit bedrag in 

mindering gebracht bij het bepalen van de weerstandscapaciiteit. 

De benodigde weerstandscapaciteit wordt jaarlijks bepaald bij de jaarrekening en 

perspectiefnota. Bij de jaarrekening 2011 is de benodigde weerstandscapaciteit berekend op 

€ 931.000. Op basis van deze (oude) sytematiek is de benodigde weerstandscapaciteit bij 

deze perspectiefnota na aftrek van voorzieningen bepaald € 923.000. 

In de nota risicomanagement die door de gemeenteraad in november 2011 is vastgesteld is 

een nieuwe basis gelegd voor het risicomanagement binnen Hof van Twente. Daarbij is 

aangegeven dat het opstellen van een risicoprofiel een belangrijk onderdeel is van het 

risciomanagement. 

Voor gronden in exploitatie worden de exploitaties indien nodig herzien en indien nodig worden 

maatregelen getroffen, waardoor er geen verdere risico's zijn. Voor de gronden niet in 

exploitatie worden de risico's apart beoordeeld. Op basis van deze systematiek komt de 

benodigde weerstandscapaciteit uit op € 1.241.500. Voor de totale opbouw van dit bedrag 

wordt verwezen naar de paragraaf risicomanagement behorende bij de 2° berap. 

Verlies- en winstneming grondexploitaties 

Winstneming vindt plaats conform de afspraken in de nota grondbeleid 2011-2015. 

Indien een grondexploitatie wordt afgerond met een positief exploitatieresultaat, wordt het 

uiteindelijke resultaat ten gunste van de Reserve Grondexploitatie gebracht. Indien voor een 
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plan geen sluitende grondexploitatie mogellijk is, wordt ten laste van de Reserve 

Grondexploitatie een voorziening getroffen ter grootte van het exploitatietekort op startwaarde, 

indien daarbij sprake is van een onafwendbare situatie. 

Volgens de richtlijnen van BBV moet in de volgende gevallen een voorziening worden 

getroffen: 

- Voor grondexploitaties die een voorgecalculeerd tekort laten zien; 

- De boekwaarde van het gemeentelijk bezit overstijgt de marktwaarde (dit is het geval 

indien de boekwaarde op basis van een exploitatieberekening rekening houdend met 

programma, kwaliteit, ruimtegebruik en fasering niet langer kostendekkend is) 

Voor de verschillen die hieruit voortvloeien, moet een voorziening worden getroffen. 

Tussentijdse winstneming 

Als richtlijn voor tussentijdse winstneming geldt dat dit slechts kan indien er geen belangrijke 

onzekerheden zijn ten aanzien van de nog te realiseren opbrengsten en nog te maken kosten. 

Indien dit het geval is worden de resultaten van winstgevende complexen genomen op basis 

van percentage of completion, vanaf het moment dat 50% van het complex is verkocht. Dit 

vindt plaats naar rato van de realisatie van de verwachte opbrengsten uit grondverkopen 

Doelgroepenbeleid 

De gemeenteraad heeft in december 2005 in het kader van doelgroepenbeleid besloten om 

twee instrumenten in te zetten ten behoeve van doelgroepen. 

Het gaat daarbij om de starterslening en een subsidie op de kavelprijs voor betaalbare en 

middeldure huur. Het beschikbare budget voor de starterslening is voldoende om te voldoen 

aan de vraag. In de nota grondbeleid van 2012 is de mogelijkheid gecreërd om ook een 

subsidie op de kavelprijs te geven voor sociale koopwoningen indien voldaan wordt aan 

gestelde eisen (maximale kaveloppervlakte 150 m?, maximale verwervingskosten € 172.104 

(v.0.n), ook de starterslening is van toepassing) 

Een en ander wordt nader uitgewerkt bij de prestatieafspraken met corporaties. 

Rapportages over grondexploitaties 

Jaarrekening 

Jaarlijks wordt er periodiek en integraal gerapporteerd over de grondexploitaties bij de 

vaststelling van de jaarrekening. Bij de grondexploitaties wordt daarbij ook ingegaan op de 

verwachtingen. 

Begroting 

In de paragraaf grondbeleleid (paragraaf 7) van de begroting wordt ingegaan op het 

grondbeleid en wat de gemeente van plan is te gaan doen in het kader van het grondbeleid in 

het betreffende jaar. 

Perspectiefnota 

Hierin wordt op basis van de verwachte exploitatieresultaten van de grondexploitaties 

ingegaan op de totale grondexploitatie, de risico's en de ontwikkelingen. 

Deze nota is in 2009 voor het eerst opgesteld en deze maakt sindsdien onderdeel uit van de 

jaarlijkse rapportages over grondexploitatie. 
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De exploitaties die aanleiding geven om herzien te worden, worden bij de behandeling van 

deze perspectiefnota herzien. Bij de exploitaties die worden herzien gaat het om de gronden in 

exploitatie. 

Bij de herzieningen is rekening gehouden met een voorzichtige fasering en voorzichtige 

andere uitgangspunten zoals geen stijging van de grondprijzen en rekening houden met reële 

kostenstijgingen en een reële rente over de investeringen. 

Bij de overige complexen worden de risico's beoordeeld, waarbij de grotere complexen op 

basis van kentallen en een voorzichtige fasering jaarlijks worden doorgerekend. 

Naast bovenstaande periodieke rapportages hebben de volgende beleidsstukken betrekking 

op het grondbeleid: 

- _ Nota grondbeleid (deze is in februari 2012 herzien); 

- _ Woonvisie (deze is vastgesteld in april 2009 en het dynamisch woningbouwprormma 

wordt jaarlijks geactualiseerd); 

- _ Structuurvisies (vanaf 2009 is een start gemaakt met de structuurvisies van 

Hengevelde en Markelo en het buitengebied, De strcutuurvisie van Goor wordt eind 

2012 vastgesteld en daarna volgen de overige kernen); 

-  Bedrijventerreinenvisie (deze is in februari 2011 vastgesteld). 

3. Woningmarkt Hof van Twente/prestatieafspraken 

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft op 21 april 2009 de woonvisie 2009-2013 

vastgesteld. In de Woonvisie 2009-2013 wordt de woningbehoefte in de Hof van Twente 

weergegeven, gebaseerd op PRIMOS prognoses. In het dynamisch woningbouwprogramma, 

dat als bijlage bij de woonvisie is gevoegd, wordt de invulling van deze woningbehoefte 

geregeld. Aangezien er sinds 2009 in de woningmarkt door economische en demografische 

ontwikkelingen veel is veranderd is het noodzakelijk om de woonvisie te actualiseren. 

Daartoe is in mei/juni 2012 een woningmarktanalyse uitgevoerd. De woningmarktanalyse is 

een belangrijke bron voor de oplegnotitie in november 2012 aan de gemeenteraad wordt 

voorgelegd. 

In de woonvisie 2009-2013 is opgenomen dat als gevolg van vergrijzing en een laag 

geboortecijfer een afnemende groei wordt verwacht. Uiteindelijk gaat het inwoneraantal rond 

2015 teruglopen. De gemeente Hof van Twente zal één van de eerste gemeenten zijn in de 

regio waar krimp ontstaat. 

De teruglopende groei in bevolking en woningbehoefte leidt tot onzekere ontwikkelingen op 

de woningmarkt. Verkooptijden van woningen nemen toe, er bestaat de kans op leegstand, 

prijsverlagingen en de verkoop van nieuwbouwwoningen en kavels kunnen stagneren door 

verminderde belangstelling of doordat geïnteresseerden hun bestaande woningen niet kunnen 

verkopen. 

In de oplegnotitie en de woningmarktanalyse van 2012 is zichtbaar dat het aantal te koop 

staande woningen ten aanzien van 2008 is toegenomen en dat ook de kavelverkoop 

vertragingen kent. De reden hiervoor ligt deels in de huidige woningmarktcrisis, maar ook door 

het woningoverschot in kernen als Goor en in mindere mate in Diepenheim. 

De gemeente Hof van Twente heeft maatregelen ingezet om de woningmarkt te ondersteunen. 

Zo heeft het college ingestemd met ruimere verkoopvoorwaarden bij bouwkavels en worden 

vergunningen verstrekt in het kader van de leegstandswet die het voor particulieren mogelijk 

maakt om een te koop staande woning tijdelijk te verhuren. 

De berekende behoefte voor de kern Goor moet gezien de hoge mate van leegstand naar 

beneden worden bijgesteld. 
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Het woningbouwprogramma voor de kern Goor bevat nog teveel bouwmogelijkheden. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft dan ook in december 2011 besloten dat er 

geschrapt moet worden in de plannen in Goor en dat er geen nieuwe plannen aan het 

woningbouwprogramma in de Hof van Twente moeten worden toegevoegd. 

Daarnaast is er voor het plan Waterlanden in Goor een voorziening van 3,3 min ten laste van 

de algemene reserve getroffen voor het eventueel grotendeels afwaarderen van de 

boekwaarde van het complex. 

Het is noodzakelijk om in Goor nog meer plannen te schrappen. 

Aanpassen van plannen, temporisering, fasering en mogelijk zelfs het niet doorzetten van 

plannen evenals een jaarlijkse monitoring met stakeholders van de gemeente Hof van Twente 

zijn noodzakelijk om leegstand of bovenmatige overcapaciteit te voorkomen. Niet alleen de 

wet van vraag en aanbod bepaalt de ordening van het woningbouwprogramma, ook het 

maatschappelijk belang en de fase waarin een project zich bevindt zijn belangrijke 

graadmeters om te bepalen hoe de invulling van een project zal zijn en op welke termijn het 

project doorgang zal of kan vinden. 

Ten behoeve van de aanpassingen vinden gesprekken plaats tussen gemeente en 

woningcorporaties, makelaars en andere betrokken partijen. De gesprekken met de 

stakeholders dienen als input voor de jaarlijkse actualisering van het dynamisch 

woningbouwprogramma. 

Op 28 januari 2010 zijn daarnaast prestatieafspraken Wonen gesloten tussen gemeente Hof 

van Twente en provincie Overijssel. Deze afspraken zijn in de midterm review van april 2012 

geactualiseerd en ondertekend. In de midterm review is de afspraak gemaakt dat de 

gemeente Hof van Twente netto 499 woningen (excl. bijz. doelgroepen) aan haar voorraad 

mag toevoegen tot 2015. 

Op basis van de woningmarktanalyse 2011 en 2012 blijkt dat de berekende behoefte in de 

woonvisie voor de kernen Bentelo, Delden, Diepenheim, Hengevelde en Markelo overeenkomt 

met de daadwerkelijke behoefte. 

In de gemeentelijke complexen met gronden in exploitatie gaat het nog om ca.113 uit te geven 

kavels. 

Bij de complexen met de gronden niet in exploitatie gaat het nog om ca. 220 uit te geven 

kavels tot 2022. 

Daarmee komt het totaal op dit moment uit op nog ca. 333 uit te geven kavels tot 2022. 

Bij de perspectiefnota van 2010 werd nog uitgegaan van ca. 734 uit te geven kavels. 

Dit aantal is bij de perspectiefnota 2011 teruggebracht tot 350 kavels tot 2020. Dit was met 

name het gevolge van schrappen van het plan Waterlanden, maar ook door aanpassing en 

fasering van andere plannen. 

4. Stand van zaken Grondexploitaties 

Deze gemeente kent momenteel 21 complexen ten behoeve van grondexploitatie. 

Deze complexen zijn te verdelen in “gronden in exploitatie” en “gronden niet in exploitatie”. 

Bij gronden in exploitatie is het bestemmingsplan vastgesteld en heeft de gemeenteraad de 

exploitatieopzet vastgesteld. Hierbij gaat het om 9 complexen. 

Bij deze plannen is gestart met realisatie of wordt binnenkort gestart met realisatie. 
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De plannen de Braak west in Delden, Diepenheim Noord II, Heeckeren 14 in Goor en Bentinck 

in Goor geven aanleiding om te worden herzien bij deze perspectiefnota 

Daarnaast zijn er 12 complexen die nog niet in exploitatie zijn. 

Dit betreffen complexen waarvan de exploitatieopzet nog niet aan de gemeenteraad is 

voorgelegd ter vaststelling. 

Van deze complexen bevinden zich 2 complexen in de verkenningsfase (zie 4.2.1), 2 

complexen zijn in voorbereiding en deze zullen na 2012 in exploitatie worden genomen (zie 

4.2.3), 4 complexen kennen nog slechts een aantal te verkopen percelen (zie 4.2.2) , Voor 1 

complex is in zijn geheel een voorziening getroffen (zie 4.2.4) en 2 complexen vallen onder de 

noemer overige gronden (zie 4.2.5). 

In bijlage 1 volgt een totaaloverzicht met de boekwaardes van de complexen per 1 januari 

2012 en 30 juni 2012. Voor de gronden in exploitatie is daarnaast het geraamde eindresultaat 

bepaald. 

Voor de gronden niet in exploitatie is deze raming nog niet bekend. 

Wel is er voor de grotere complexen een haalbaarheidsanalyse verricht. 

In bijlage1 wordt een totaaloverzicht gegeven van de grondexploitaties. 

In bijlage 2 wordt een toelichting gegeven op de herziening van het plan de Braak West in 

Delden. 

In bijlage 3 wordt een toelichting gegeven op de herziening van het plan Noord I! in 

Diepenheim. 

In bijlage 4 wordt voorgesteld om de herziene exploitatieopzet voor Heeckeren 14 in Goor vast 

te stellen. 

In bijlage 5 wordt voorgesteld om de herziene exploitatieopzet voor Bentinck in Goor vast te 

stellen. 

Op hoofdlijnen kan het volgende worden gesteld met betrekking tot de grondexploitaties. 

4.1 Gronden in exploitatie 

De Esch gebied 2 

Binnen het complex de Esch gebied 2, zijn alle gronden verkocht. Het woonrijpmaken is 

gereed en afgerond. Dit complex zal aan het einde van dit jaar worden afgesloten. Financieel 

kent dit complex geen risico meer. 

Het complex de Esch 2 heeft in 2011 nog een tussentijdse winstneming gerealiseerd van 

€ 150.000 en dit was te optimistisch in relatie tot de nog te maken kosten voor het 

woornrijpmaken in 2012. Het complex zal bij de jaarrekening 2012 worden afgesloten door de 

boekwaarde van ca. € 20.000 per jaareinde ten laste te brengen van de reserve 

grondexploitatie. 

Dit complex heeft uiteindelijk een winst gerealiseerd van ca. € 2.142.000. 

De Marke 

De exploitatieopzet van het plan de Marke in Hengevelde is in januari 2010 door de 

gemeenteraad vastgesteld en voorzag in een positief resultaat van ca. € 13.000. 

Op deze lokatie zijn door de bouwvereniging Ambt Delden 8 woningen gerealiseerd. 

Eind 2011 isl gestart met het woonrijpmaken en de herinrichting van de parkeerplaatsen en de 

werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. De kosten zijn binnen de budgetten gebleven en het 

complex zal bij de jaarrekening 2012 worden afgesloten met een positief resultaat van ca. 

€ 30.000 dat ten gunste zal komen aan de reserve grondexploitatie. 
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Rozenstraat 

De exploitatieopzet van het plan Rozenstraat in Goor is in januari 2010 door de gemeenteraad 

vastgesteld en voorzag in een positief resultaat van ca. € 50.000. De bouw van de school is 

gereed en de school is in september 2011 geopend. Het woonrijpmaken is in 2012 afgerond. 

De geraamde winst van € 50.000 is niet gehaald door hogere kosten en zal uitkomen op ca. 

€ 10.000. De oorzaken zijn gelegen in hogere sloopkosten, hogere kosten voor 

planontwikkeling en kosten voor asbestsanering die niet voorzien waren. Het positieve 

resultaat van ca. € 10.000 zal bij de jaarrekening 2012 ten gunste komen aan de reserve 

grondexploitatie. 

Braak west 

Het plan de Braak west in Delden is inmiddels bouwrijp gemaakt en ca. 90% van de gronden is 

verkocht.Inmiddels is ook al gestart met het woonrijpmaken van straten waar nagenoeg alle 

kavels zijn verkocht. In bijlage 2 behorend bij deze perspectiefnota wordt nader ingegaan op dit 

complex middels een 4° herziening van deze grondexploitatie. 

Het positieve resultaat van de 4° herziene exploitatieberekening is geraamd op ca. 

€ 2.307.000 en dit is ca. € 15.000 hoger dan de raming van februari 2012 die voorzag in een 

positief resultaat van € 2.292.000. Het verschil wordt vooral veroorzaakt door hogere 

opbrengsten. De risico's van deze grondexploitatie zijn in dit stadium beperkt. 

Het reeds gerealiseerde resultaat voor dit complex is € 1.800.000. 

Diepenheim Noord I! 

Het plan Diepenheim Noord I! is bouwrijp gemaakt en er is gestart met de gefaseerde uitgifte 

van bouwkavels. In bijlage 3 behorend bij deze perspectiefnota wordt nader ingegaan op dit 

complex middels een 3° herziening van deze grondexploitatie. 

Het positieve resultaat van de 3° herziene exploitatieberekening is geraamd op ca. 

€ 855.000 en dit is € 39.000 lager dan het resultaat geraamd in februari 2012. Dit komt vooral 

door de aangepaste fasering waarbij rekening is gehouden met de laatste gronduitgifte in 2019 

(was vorig jaar 2017). Dit heeft hogere kosten voor woonrijpmaken en planontwikkeling tot 

gevolg. De risico's voor deze grondexploitatie zijn aanwezig maar hierop is ingespeeld door 

rekening te houden met langere doorlooptijden. 

Heeckeren 1a 

Het plan Heeckeren 14 in Goor is bouwrijp gemaakt en er is gestart met de gefaseerde uitgifte 

van bouwkavels. In bijlage 4 behorend bij deze perspectiefnota wordt nader ingegaan op dit 

complex middels een 2e herziening van deze grondexploitatie. 

Het positieve resultaat van de 2e herziene exploitatieberekening is geraamd op ca. 

€ 109.000 en dit is € 9.000 lager dan het resultaat geraamd in februari 2012. Dit heeft vooral te 

maken met hogere faseringskosten en een verlaging van de civiele kosten. Bij dit complex is 

rekening gehouden met een verdere fasering waarbij de laatste verkopen in 2017 zullen 

plaatsvinden (was vorig jaar 2014). De risico's voor deze grondexploitatie zijn aanwezig maar 

hierop is ingespeeld door rekening te houden met langere doorlooptijden. 

Bentinck 

Het plan Bentinck in Goor is inmiddels bouwrijp gemaakt en er is gestart met de uitgifte. 

De verkoop van dit plan loopt goed en verwacht wordt dat de kavels in 2013 verkocht zullen 

zijn. 

De exploitatieopzet van het plan Bentinck in Goor is in juli 2010 door de gemeenteraad 

vastgesteld. In bijlage 5 behorend bij deze perspectiefnota wordt nader ingegaan op dit 

complex middels de 2° herziening van deze grondexploitatie. Het resultaat komt uit op O en dit 

is ca. € 6.000 lager dan de raming van februari 2012 als gevolg van een verhoging van de 

civiele kosten. 
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De risico's voor deze exploitatie zijn aanwezig, indien de 2 resterende kavels niet worden 

verkocht, maar hier wordt niet van uitgegaan. 

Schoollocatie Bentelo 

De exploitatieopzet van het plan Onze Lieve Vrouwestraat (Bentelo voormalige school) is in 

september 2009 door de gemeenteraad vastgesteld en voorziet in een positief resultaat van 

ca. € 60.000. 

Begin 2010 is gestart met de kaveluitgifte en alle kavels zijn inmiddels verkocht. In de 2° helft 

van 2012 wordt gestart met het woonrijpmaken en deze werkzaamheden worden in 2013 

afgerond. Het plan geeft geen aanleiding om de exploitatie op dit moment te herzien. 

Genoemd resultaat is reeds gerealiseerd bij de jaarrekening 2011. 

De risico's van deze grondexploitatie zijn op dit moment beperkt. 

Kievitstraat 

De exploitatieopzet van het plan Kievitstraat in Delden is in november 2011 door de 

gemeenteraad vastgesteld en voorziet in een positief resultaat van ca. € 335.000. 

Het plan voorziet in de realisatie van 6 woningen. 

Het betreft een klein overzichtelijk plan waarbij weinig kosten zijn gemaakt en een op termijn 

vrij grote zekerheid van afname van de kavels. 

De risico’s van deze grondexploitatie zijn beperkt. 

Ten aanzien van deze complexen kan het volgende worden gesteld: 

Boekwaarde 1 januari 2012 € 973.345 

Boekwaarde 30 juni 2012 € 682.851 

Geraamd eindresultaat € 1.686.820 

Uitgeefbare grond ca. 36.081 m? 

De boekwaarde van deze complexen is met ruim 0,3 min. afgenomen doordat in de 1° helft 

van 2012 voor ca. € 0,9 min aan grondverkopen zijn gerealiseerd en 0,6 miIn aan kosten zijn 

gemaakt. 

Deze complexen kennen voor een deel risico's op het gebied van gronduitgifte. 

Bij de exploitatieopzetten is hiermee rekening gehouden middels verdere fasering van de 

gronduitgifte. 

Een verdere vertraging van de uitgifte van bouwkavels dan waar nu rekening mee is gehouden 

zal leiden tot een verlaging van de geraamde resultaten. Negatieve resultaten worden echter 

niet verwacht. 

4.2 Gronden niet in expl e 

4.2.1 Gronden niet in exploitatie (complexen die in 2012/2013 beoordeeld worden op 

haalbaarheid) 

De complexen uitbreiding industrieterrein Hengevelde en woningbouwlocatie 

Scherpenzeelseweg in Goor bevinden zich in de initiatieffase (verkenning naar haalbaarheid). 

Ten aanzien van het industrieterrein Hengevelde moet nog een besluit worden genomen of de 

gemeente dit complex gaat ontwikkelen en/of de locatie actief of faciliterend wordt ontwikkeld. 

Ten aanzien van het terrein aan de Scherpenzeelseweg wordt onderhandeld over verkoop van 

het voorste deel van dit sportpark ten behoeve van ontwikkeling/realisatie van een 
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zorgcomplex. Binnen dit complex moeten ook de kosten worden betaald voor de vergoeding 

van aankoop, sloop en planologische procedure voor het clubgebouw van GMHC. 

Deze kosten komen uit op € 81.000 en zullen in eerste instantie ten laste komen van de 

reserve grondexploitatie (wordt meegenomen bij de 2° bestuursrapportage 2012). 

Indien overeenstemming wordt bereikt over de verkoop kunnen deze kosten ten laste van de 

grondexploitatie worden gebracht. 

Indien geen overeenstemming wordt bereikt ten aanzien van verkoop en er geen andere 

invulling wordt gevonden voor deze lokatie zullen de gemaakte kosten van € 7.162 ook 

opgevangen moeten worden binnen de reserve grondexploitatie. 

Ten aanzien van deze complexen kan het volgende worden gesteld 

Boekwaarde 30 juni 2012 € 26.362,- 

Geraamd eindresultaat € Pm 

Uitgeefbare grond ca. Pm m? 

Deze complexen worden beoordeeld op de haalbaarheid van de plannen. 

Op dit moment zijn ten aanzien van deze complexen weinig kosten gemaakt en zijn de risico's 

dan ook gering. 

  
4.2.2 Gronden niet in exploitatie (afwikkeling na 2011) 

De complexen Haven Goor, Hemmelweg in Markelo, woningbouw Azelo en voormalig 

woonwagenkamp Diepenheim betreffen kleine complexen die wachten op de definitieve 

afwikkeling. 

Bij deze complexen zijn in totaal nog 6 kavels te verkopen. 

Het te verkopen perceel Haven Goor vormde lange tijd het grootste risico. Recent is echter 

overeenstemming bereikt over verkoop van dit perceel. De verkoop zal naar verwachting eind 

2012 worden afgewikkeld. 

Ten aanzien van deze complexen kan het volgende worden gesteld: 

Boekwaarde 30 juni 2012 € 406.547 

Geraamd eindresultaat € 400.000 

Uitgeefbare grond ca. 5.000 m? 

De kavels zullen naar verwachting vanaf 2013 worden verkocht. Negatieve resultaten worden 

in totaal niet verwacht. 

  

4.2.3 Gronden niet in exploitatie (grote complexen, in ontwikkeling vanaf 2012) 

De complexen de Esch II in Markelo (7 ha en ca. 100 woningen) en De Marke I! in 

Hengevelde (10 ha en ca. 115 woningen) zijn grote complexen voor de toekomst. 

Het complex de Esch gebied II! maakt onderdeel uit van het projectplan duurzaamheid 

waartoe de gemeenteraad in december 2010 heeft besloten. In de 2° helft van 2011 is gestart 

met de 1° verkenningen voor deze woonwijk. Verwacht wordt dat de 1° uitgifte van ca. 25 

kavels in 2014 kan plaatsvinden. In relatie tot dit complex is ook gestart met de verkenning 

voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Rijssenseweg en de ontsluiting van het 

bedrijventerrein en de woonwijk. 

Voor de Esch vormt het ontwikkelen van dit gebied tot duurzame woonwijk een financieel 

risico. Het is in dit stadium van de verkenning nog onduidelijk wat de impact van de 
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ontwikkeling van een duurzame wijk voor gevolgen heeft voor benodigde investeringen en te 

realiseren opbrengsten. 

In de 2° helft van 2011 is ook gestart met de 1° verkenningen voor de woonwijk de Marke II in 

Hengevelde. Vooruitlopend daarop is gestart met de bestemmingsplanprocedure voor een 

bedrijfskavel aan de rand van dit gebied. Deze bedrijfskavel is in 2012 verkocht. 

Verwacht wordt dat de 1° uitgifte van ca. 25 kavels eind 2014 kan plaatsvinden. 

Genoemde complexen zijn daarom op basis van kentallen en een voorzichtige fasering 

doorgerekend. De plannen de Esch I! en de Marke I! zullen worden afgerond in 2023. Op 

basis van kentallen en genoemde voorzichtige fasering blijkt dat beide plannen op een positief 

resultaat uitkomen. 

Wel dient daarbij worden aangetekend dat de daadwerkelijke planvorming en ontwikkeling nog 

moet plaatsvinden. 

Ten aanzien van deze complexen kan het volgende worden gesteld: 

Boekwaarde 1 januari 2012 € 5.534.139 

Boekwaarde 30 juni 2012 € 5.393.126 

Geraamd eindresultaat € 2.701.837 

Grondvoorraad 166.556 m° 

Gemiddelde prijs per m? € 32,38 

Gebleken is dat de lange looptijd van de plannen een aanzienlijk negatief effect heeft op de 

resultaten maar dat de doorrekeningen van de exploitaties vooralsnog positieve resultaten 

laten zien. 

Een verdere vertraging van de plannen zal leiden tot een verdere verlaging van de resultaten. 

In de planning is al rekening gehouden met lange doorlooptijden en de geraamde 

eindresultaten bieden nog ruimte voor nog verdere fasering. Gezien de financiële crisis en 

onzekerheden zal het geprognotiseerde eindresultaat nadrukkelijk worden gevolgd. 

4.2.4 Gronden niet in exploitatie (Waterlanden) 

Waterlanden betreft een plan ter grootte van 14 ha. in Goor dat zijn oorsprong kent in de 

overeenkomst BNG GO betreffende het bedrijventerrein Zenkeldamshoek in Goor. Genoemde 

gronden zijn destijds door de gemeente Goor verworven. Een gedeelte van het gebied is 

inmiddels als Heeckeren 14 in ontwikkeling. In 2010 is reeds aangegeven dat Goor veel 

plannen kent en dat een keuze gemaakt moest worden tussen particuliere plannen en het plan 

Waterlanden. 

De woningmarktanalyse van mei/juni 2011 gaf nadrukkelijk aan dat de woningmarkt van Hof 

van Twente vooral in Goor verder onder druk is komen te staan. De woningmarktanalyse van 

mei/ juni 2012 bevestigde dit beeld nogmaals. 

De woningbehoefte voor Goor zoals genoemd in de woonvisie ligt aanzienlijk lager dan er aan 

bouwmogelijkheden in het dynamisch woningbouwprogramma vermeld staan. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft dan ook in december 2011 besloten dat er 

geschrapt moet worden in de plannen in Goor en dat er geen nieuwe plannen aan het 

woningbouwprogramma in de Hof van Twente moeten worden toegevoegd. 

Daarnaast is er voor het plan Waterlanden bij de 2° berap 2011 een voorziening van 3,3 min 

ten laste van de algemene reserve getroffen voor het eventueel grotendeels afwaarderen van 

de boekwaarde van het complex. 

Middels deze keuze werd het woningbouwprogramma voor Goor de komende jaren 

verminderd met ca. 280 woningen. 
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In het concept van de structuurvisie van Goor die begin 2013 wordt behandeld is aangegeven 

dat voor dit gebied onderzocht moet worden of er mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld rood 

voor rood, knooperven en/of de ontwikkeling van een landgoed. De ruimtereservering voor 

woningbouw voor de planperiode van de structuurvisie na 2025 blijft gehandhaafd. Zo kan 

bijvoorbeeld worden gedacht aan (een nadere studie naar) de realisatie van bijzondere 

woonvormen op deze locatie zoals bijvoorbeeld grasdakwoningen. 

Bij de Jaarrekening 2012 zal worden gekeken naar een reële waarde van de gronden voor 

Waterlanden. Aangezien er in 2012 een rentetoevoeging aan de boekwaarde (ca. € 160.000) 

plaats zal vinden zal ook de hoogte van de getroffen voorzieningen opnieuw beoordeeld 

moeten worden. De gevolgen hiervan zullen worden meegenomen bij de Jaarrekening 2012 

en kunnen een nadelig gevolg hebben voor de reserve grondexploitatie. 

Wanneer bij de vaststelling van de structuurvisie van Goor, die behandeld wordt in het 1° 

kwartaal, blijkt dat de programmamogelijkheden die er op dit moment voor het gebied 

Waterlanden zijn, te beperkt zijn, zal een voorstel worden gedaan om de boekwaarde definitief 

af te waarderen ten laste van de gevormde voorziening. 

Ten aanzien van dit complex kan het volgende worden gesteld: 

Boekwaarde 1 januari 2012 € 4.053.114 

Boekwaarde 30 juni 2012 € 4134.114 

Getroffen voorziening € 3.300.000 

Grondvoorraad 142.965 m° 

Door de getroffen voorzieningen zijn de risico's voor dit complex gering. 

4.2.5 Gronden niet in exploitatie (overige gronden } 

Het gaat hierbij om het complex Wheeweg en verspreide gronden. 

Het complex Wheeweg zal wellicht betrokken worden bij de herinvulling van het TSB-terrein. In 

het concept van de structuurvisie van Goor die begin 2013 wordt behandeld is aangegeven dat 

gemeente de ambitie heeft om het TSB-terrein om te vormen tot een woningbouwiocatie. 

Gezien het gewijzigde en gekorte woningbouwprogramma, het industriële verleden en de 

ligging als poort naar het centrum kan op deze locatie ook gedacht worden aan een menging 

van functies waarbij het terrein aan de Wheeweg ook een rol kan spelen. 

Tenslotte kennen we het complex verspreide gronden. 

Binnen dit complex is de volgende aankoop van 2008 opgenomen: 

-  Goor Enterseweg, 15.690 m? ten behoeve van toekomstige verplaatsing brandweer en 

openbare werken; 

Dit perceel is aangekocht met als doel om de brandweer en Openbare werken van Goor te 

huisvesten. In de 1° helft van 2012 is besloten tot verbouw van de huidige brandweergarage 

aan de van Kollaan en een reorganisatie bij Openbare Werken met vooralsnog geen 

nieuwbouw in Goor. In 2010 is ten behoeve van het risico dat niet wordt gekozen om nieuw te 

bouwen op de locatie aan de Enterseweg een voorziening getroffen van € 275.000. 

In 2012 zal middels rentetoevoeging de boekwaarde voor deze lokatie verder oplopen tot ca. 

€ 1.825.000. Gezien deze waarde en de laagste grondprijs voor Zenkeldamshoek zal bij de 

Jaarrekening 2012 gekeken worden naar een reële waarde van de gronden voor de 

Enterseweg. Aangezien er in 2012 een rentetoevoeging aan de boekwaarde (ca. € 60.000) 

plaats zal vinden zal ook de hoogte van de getroffen voorzieningen opnieuw beoordeeld 

moeten worden. 
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Ten aanzien van deze locatie zal ingezet moeten worden op een spoedige verkoop, maar dit is 

in de huidige markt geen gemakkelijke opgave. 

Bij de jaarrekening 2012 zal worden voorgesteld om de boekwaarde definitief af te waarderen 

ten laste van de getroffen voorziening zodat de boekwaarde door rentetoevoegingen niet te ver 

oploopt. 

Op 1 januari 2011 was daarnaast nog bijna. 11 ha. in hoofdzaak agrarische grond in bezit. 

Gezien de gemiddelde prijs van € 5,39 per m? wordt het financiële risico laag ingeschat omdat 

deze waardering als marktconform kan worden gezien. 

Ten aanzien van deze complexen kan het volgende worden gesteld: 

Boekwaarde 1 januari 2012 € 2312434 

Boekwaarde 30 juni 2011 € 2.372.443 

Getroffen voorziening €  275.000 

4.2.6 Zenkeldamshoek 

De gemeente heeft met de Bank Nederlandse Gemeenten Gebiedsontwikkeling (BNG-GO) 

(100% dochter Bank Nederlandse Gemeenten) een samenwerkingsovereenkomst 

betreffende het industrieterrein Zenkeldamshoek gesloten. 

De gemeente heeft hierbij 50% zeggenschap en is 20% risicodragend. 

De laatst vastgestelde exploitatiebegroting van november 2011 voorziet in een positief 

resultaat van ca € 34.000. Bij deze berekening is de einddatum van de exploitatie 

opgeschoven naar 31-12-2019. Momenteel wordt de herziening van de grondexploiatie 

voorbereid. Onderdeel van deze herziening zal een verdere aanpassing van de fasering zijn 

waardoor de kans groot is dat deze grondexploitatie voor het eerst een negatief resultaat zal 

tonen. In samenspraak met BNG-GO zal voor de grondexploitatie van Zenkeldamshoek een 

oplossing moeten worden gevonden. 

Ten aanzien van dit complex kan het volgende worden gesteld: 

Boekwaarde 1 januari 2012 € 13.792.034 

Boekwaarde 30 juni 2012 € 13.911.100 

5. Risico en financiële positie 

Met het exploiteren van bouwgrond gaan niet alleen grote bedragen om, maar ook zijn er grote 

risico's aan verbonden. 

Risico's die genoemd kunnen worden zijn: 

- stagnatie van de gronduitgifte; 

- _ Hogere kosten van civieltechnische werken; 

- _ Lagere uitgifteprijzen 

Voor de gemeentelijke grondexploitaties is met betrekking tot de stagnatie al rekening 

gehouden met een gefaseerde gronduitgifte. 

De verwachting is dat er de komende periode nog steeds positieve resultaten kunnen worden 

behaald. 

De verwachting is dat de crisis weliswaar tot vertraging zal leiden bij kaveluitgiftes, maar dat de 

kavels toch verkocht worden omdat er sprake is van: 

-  veelal particuliere gronduitgifte; 

-  goede spreiding van locaties; 

-  niet te hoge marktconforme grondprijzen; 
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-  een totale gemeentelijke wachtlijst met 967 gegadigden voor bouwgrond. 

Bij het instellen van de reserve grondexploitatie in november 2011 is de minimale omvang van 

de benodigde weerstandscapaciteit bepaald op € 1.257.000. Deze weerstandscapaciteit was 

gebaseerd op het laatst berekende risico bij de jaarrekening 2010. In de nu opgestelde 

perspectiefnota 2012 is de minimale weerstandscapaciteit voor de risico's binnen de 

grondexploitatie, op basis van van een nieuwe rekenmethodiek, geactualiseerd en berekend 

op € 1.241.500. Het treffen van de voorzieningen voor de gronden van de Enterseweg 

(€ 275.000) en het afwaarderen van de woningbouwlocatie Waterlanden (€ 3.300.000) leiden 

tot een lagere risicoberekening omdat hiermee al maatregelen zijn getroffen ten behoeve van 

de beheersing van risico's . Hierdoor is binnen de reserve grondexploitatie sprake van een 

‘vrije ruimte’ van € 498.583. De ratio voor het weerstandsvermogen (beschikbare 

capaciteit/benodigde capaciteit = 1.740.083 /1.241.500) komt hiermee voor de grondexploitatie 

op 1,4. 

In 2012 spelen echter een aantal andere zaken die gevolgen hebben de reserve 

grondexploitatie en de weerstandscapaciteit. 

De kosten voor de vergoeding voor aankoop, sloop en planologische procedure voor de 

nieuwbouw van het clubgebouw GMHC ter grootte van € 81.000 worden ten laste gebracht ten 

laste van de reserve grondexploitatie. 

Bij de Jaarrekening 2012 zal worden gekeken naar een reële waarde van de gronden 

Waterlanden en Enterseweg. Aangezien er in 2012 een rentetoevoeging aan de boekwaarde 

(ca. € 230.000) plaats zal vinden zal ook de hoogte van de getroffen voorzieningen opnieuw 

beoordeeld moeten worden. De gevolgen hiervan zullen worden meegenomen bij de 

Jaarrekening 2012 en kunnen een nadelig gevolg hebben voor de reserve grondexploitatie. 

Daarnaast moet rekening gehouden worden met maatregelen voor de PPS inzake 

Zenkeldamshoek die ook ten laste zal worden gebracht van de reserve grondexploitatie. 

Het effect van deze maatregelen voor de PPS Zenkeldamshoek kan tot gevolg hebben dat er 

niet langer sprake is van vrije ruimte binnen de reserve grondexploitatie. 

De financiële positie van het totaal van de complexen kan als volgt worden weergegeven: 

Verloop boekwaarde 

Boekwaarde 1 januari 2011 €_14.604.892 

Boekwaarde 1 januari 2012 €_13.416,084 

Boekwaarde 30 juni 2012 13.142.911 

Getroffen voorzieningen 

Gronden Enterseweg € 275.000 

Waterlanden (2° berap 2011) €3.300.000 

€3.575.000 

Geraamd resultaat gronden in exploitatie € 1.686.820 

Geraamd resultaat gronden niet in exploitatie € 400.000 

Totaal €_2.086.820 
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Vrije ruimte reserve Grondexploitatie 

  

Reserve Grondexploitatie (per 1-1-2012) € 1.740.083 

Benodigde weerstandscapaciteit (na voorzieningen) _ -/- €_1.241.500 

Vrije ruimte reserve grondexploitatie € _ 498,583 

Conclusie 

De gemeente heeft middels het treffen van een voorziening van 3,3 min. voor het afboeken 

van het plan Waterlanden in 2011 een ingrijpende, maar realistische maatregel genomen. 

Daarnaast heeft de gemeente een keuze gemaakt om een reserve grondexploitatie in te 

stellen die per 1-1-2012 een omvang heeft van € 1.740.083. 

Het effect van de te nemen maatregelen in 2012 kan wel tot gevolg dat er niet langer sprake 

is van een vrije ruimte binnen de reserve grondexploitatie. 

De exploitaties van de gronden in exploitatie zijn geactualiseerd en voorzien in de komende 

jaren in een resulaat van ca. € 2.686.000. 

Daarnaast wordt er ook nog een resultaat verwacht voor de gronden niet in exploitatie van 

ca. € 400.000. 

De grotere complexen de Marke IIl en de esch II worden vanaf 2012 in exploitatie genomen 

en voorzien bij lange looptijden in een positief exploitatieresultaat. 

Het aantal uit te geven kavels binnen de gemeentelijke complexen komt tot 2022 uit op ca. 

333 kavels en dit past ruimschoots binnen de prestatieafspraken met de provincie tot 2015. 

Vanuit de gemaakte keuzes zijn de risico's beoordeeld en geconcludeerd kan worden dat de 

risico’s van de complexen die nu in exploitatie zijn of binnenkort in exploitatie worden 

genomen beperkt zijn. 

De omvang van de reserve grondexploitatie lijkt voldoende om de risico's die de gemeente 

met de grondexploitaties nog loopt op te kunnen vangen. 

Voor het overige is het zaak om jaarlijks de gevolgen van de veranderende 

marktomstandigheden te blijven volgen, zonodig de kaveluitgifte aan te passen en de 

grondexploitaties jaarlijks te herzien. 


