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s°’ Bijlage 2 horend bij perspectiefnota 

g H°f van grondexploitaties 2012 

e Twente 

  

Aan de raad, 

  

Onderwerp: Vaststellen herziene exploitatieopzet de Braak west in Delden 

  

  

Voorstel: 1. de herziene exploitatieopzet voor de Braak west vaststellen 

2. de benodigde totaalkredieten middels vaststelling van de begrotings- 

wijziging beschikbaar stellen 

      

1 SAMENVATTING 

Jaarlijks worden bij de behandeling van de perspectiefnota de exploitaties (gronden in 

exploitatie) die daartoe aanleiding geven herzien. Daarbij vindt een toetsing plaats van de 

geraamde kosten en opbrengsten. Wanneer de geactualiseerde raming substantieel afwijkt 

van de laatst door de raad vastgestelde exploitatieberekening wordt een geactualiseerde 

exploitatieberekening aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Het voorgecalculeerde exploitatieresultaat van de herziene exploitatieopzet voor het plan de 

Braak west voorziet in een resultaat van € 2.307.000. Dit resultaat is ca. € 15.000 hoger dan 

de raming van het resultaat in februari 2012. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

De 1° exploitatieopzet voor de Braak west is door de raad vastgesteld op 27 maart 2007 en 

daarna herzien op 22 september 2009 en 9 november 2010 en 14 februari 2012. 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening dient bij een bestemmingsplan waarbij 

bouwplannen mogelijk worden gemaakt een exploitatieplan te worden vastgesteld. 

Een andere mogelijkheid is dat het kostenverhaal anderszins verzekerd is. In dit geval is 

hiervan sprake omdat het een gemeentelijke exploitatie betreft. Aangezien de geactualiseerde 

raming substantieel afwijkt van de laatst vastgestelde exploitatieberekening wordt deze 

exploitatieopzet aan de raad voorgelegd ter vaststelling. 

  

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Realisatie van het vastgestelde bestemmingsplan de Braak west in Delden. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

In 2007 zijn we gestart met bouwrijpmaken en met een gefaseerde uitgifte van bouwkavels. 

Daarna zijn we ook in fasen gestart met woonrijpmaken. 
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We merken in de laatste fase dat de verkoop van kavels moeizamer verloopt, maar toch is 

ruim 90% van de uitgeefbare meters verkocht. De uitgifte van de resterende percelen zal 

gefaseerd verlopen, waarbij het plan doorloopt tot 2016. 

4.C Wat mag het kosten? 

De totale kosten komen uit op ca. € 15.319.000. Dit is ca. € 113.000 hoger dan de raming van 

februari 2012. 

De totale opbrengsten komen uit op ca. € 17.627.000. Dit is ca. € 130.000 hoger dan de 

raming van februari 2012. 

Het verwachte resultaat komt uit op € 2.307.000 en dit is ca. € 15.000 hoger dan de raming 

van februari 2012. 

Kosten 

Bouw- en woonrijpmaken 

Het bouwrijpmaken is afgerond. De kosten die hiermee gemoeid waren pasten binnen de 

beschikbare budgetten. 

Het woonrijpmaken zal gefaseerd worden uitgevoerd. Door de langere looptijd van het plan 

zullen deze kosten worden verhoogd. 

In totaal komen de kosten voor bouw- en woonrijpmaken ca. € 78.000 lager uit. 

Overige kosten (planontwikkeling, fasering en fondsen) 

Binnen deze kosten zijn de planontwikkelingskosten verhoogd met ca. € 320.000 door de 

langere looptijd van het plan. 

De verlaging van de faseringskosten met € 130.000 is vooral het gevolg van de verlagen van 

de rentekosten en het lagere planrisico. 

  

Samenvattend komen de totale geraamde kosten ca. € 113.000 hoger uit dan bij de raming 

van februari 2012. 

Opbrengsten 

De verhoging van de opbrengsten heeft vooral te maken met de huuropbrengsten die binnen- 

komen voor de tijdelijke huisvesting voor st Elizabeth op een nog niet verkochte locatie. 

Daarnaast is er bij de verkoop van de resterende kavels rekening gehouden met een hogere 

grondprijs en dit heeft ook effect op de opbrengsten. 

De totale opbrengst stijgt met ca. € 130.000. 

Op hoofdijnen ziet de verklaring van het hogere resultaat van ca. € 15.000 er als volgt uit: 

Verlaging kosten bouw-woornrijpmaken € 78.000 

Verhoging overige kosten +-€  193.000 

Verhoging Opbrengsten € 130.000 

Totaal € 15.000 

4.D Wat is het alternatief? 

De exploitatieopzet van februari 2012 kan nog steeds doorlopen als kader voor de uitvoering. 

De verschillen tussen de werkelijkheid en de exploitatieopzet worden dan wel groot. 

4.E Wat is het risico? 

De risico’s voor deze grondexploitatie zijn in dit stadium beperkt. Alle gronden zijn verworven, 

het bestemmingsplan is onherroepelijk en bouwrijp en een groot deel van de woningen (ruim 

90%) is uitgegeven. 

Gezien de huidige financiële crisis en onzekerheden zal het geprognotiseerde eindresultaat 

nadrukkelijk worden gevolgd. In de planning is rekening gehouden met langere doorlooptijden. 



4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Het plan zal gefaseerd worden uitgevoerd. Daarbij is rekening gehouden met de laatste 

gronduitgifte in 2016. 

5 COMMUNICATIE 

Bij de voortgang van het woonrijpmaken zullen betrokkenen worden geïnformeerd. 

Bij de verdere uitgifte van de resterende percelen worden belangstellenden geïnformeerd. 

  

(geanonimiseerd)

  

  

  

  

  

  

‘djé. JÁ.A. Goudt 

Registratienummer : 399601 

Onderdeelprogrammabegroting _ : Paragraaf 7. Grondbeleid 

Behandeld door i n economische ontwikkeling 

Datum besluitvorming door B&W 25 september 2012 

Bilagen 1.  Exploitatieopzet de Braak 

Ter inzage gelegde stukken : Geen 

(geanonimiseerd)

    
  

(geanonimiseerd)



Bijlage 2a 

Exploitatieopzet de Braak 

uitgeefbaar 

groen 

water 

verharding 

Verwerving 

Bouw- en woonrijpmaken 

Planontwikkelingskosten 

Faseringskosten 

Bijdragen fondsen 

Totaal 

Opbrengst 

Verwacht resultaat 

(afgerond) 

(inclusief bestaande wegen) 

79.360 m? 

34724 m? 

7.643 m? 

25.625 m? 

147.352 m? 

Speoificatie 

nov-12 

5.205.985 

5.761.838 

2.002.952 

1.784,489 

564.683 

15.319.947 

17.627.373 

2.307.426 

2.307.000 

54% 

24% 

5% 

17% 

(exclusief bestaande wegen) 

  

  

  

  

  

  

79.360 me 

27.173 me 

7643 m? 

18.506 _ m? 

132.682 me 

Spedificatie 

teb-12 Verschil 

5.205.985 - 

5.839.742 77.904- 

1.682.660 320.292 

1.914.371 129.882- 

563.243 1.440 

15.206.007 113946 

€_17.497.565 €_129.808 

2.291.504 15862 

2.292.000 15.000 

  

60% 

19% 

8% 

14% 



  

      

ente 

sz Bijlage 3 horend bij perspectiefnota 

uq)‚ Hof van grondexploitaties 2012 

e Twente 

   

  

  

  

n 

Aan de raad, 

Onderwerp: Vaststellen herziene exploitatieopzet Noord I! in Diepenheim 

Voorstel: 1. de herziene exploitatieopzet voor Noord II vaststellen 

2. de benodigde totaalkredieten middels vaststelling van de begrotings- 

wijziging beschikbaar stellen 

    
  

1 SAMENVATTING 

Jaarlijks worden bij de behandeling van de perspectiefnota de exploitaties (gronden in 

exploitatie) die daartoe aanleiding geven herzien. Daarbij vindt een toetsing plaats van de 

geraamde kosten en opbrengsten. Wanneer de geactualiseerde raming substantieel afwijkt 

van de laatst door de raad vastgestelde exploitatieberekening wordt een geactualiseerde 

exploitatieberekening aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Het voorgecalculeerde exploitatieresultaat van de herziene exploitatieopzet voor het plan 

Noord II voorziet in een resultaat van € 855.185. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

De 1° exploitatieopzet voor Noord || ís door de raad vastgesteld op 20 januari 2009 en daarna 

herzien op 9 november 2010 en op 14 februari 2012. 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening dient bij een bestemmingsplan waarbij 

bouwplannen mogelijk worden gemaakt een exploitatieplan te worden vastgesteld. 

Een andere mogelijkheid is dat het kostenverhaal anderszins verzekerd is. In dit geval is 

hiervan sprake omdat het een gemeentelijke exploitatie betreft. Aangezien de geactualiseerde 

raming substantieel afwijkt van de laatst vastgestelde exploitatieberekening wordt deze 

exploitatieopzet aan de raad voorgelegd ter vaststelling. 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Realisatie van het vastgestelde bestemmingsplan Noord I! in Diepenheim 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

In oktober 2009 is gestart met bouwrijpmaken en met de selectie en uitgifte van de 9 kavels 

ten behoeve van CPO voor starters en in mei 2010 met de uitgifte van de kavels in fase 1. 

De kavels voor starterswoningen zijn verkocht; de uitgifte van fase 1 heeft een verkoop 

opgeleverd van 12 kavels. 
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Bij de uitgifte van fase 2 en de overgebleven kavels uit fase 1 zijn in 2011 3 van de 29 kavels 

verkocht. Eén kavel voor een twee-onder-een-kapwoning is toegewezen aan een gegadigde, 

maar er is nog geen medebouwer. 

In 2012 zijn alle nog niet verkochte kavels (totaal 25 kavels) opnieuw aangeboden, waarbij ook 

ingeschrevenen op de lijsten van andere kernen uit Hof van Twente in de gelegenheid zijn 

gesteld om een kavel in plan Noord !1 te kopen. 

Om gegadigden meer tijd en ruimte te geven om hun woning te verkopen en de financiering 

rond te maken hebben we de verkoopvoorwaarden tijdelijk verruimd. Ondanks deze maatregel 

heeft zich voor de kavels in plan Noord I slechts 1 gegadigde gemeld. 

Voor een perceel aan de Herschelstraat voor de bouw van 12 starterswoningen is onlangs een 

koopovereenkomst gesloten met Aannemings- en afbouwbedrijf Haafkes. Er hebben zich 

inmiddels 6 gegadigden voor de starterswoningen gemeld bij Haafkes. 

De uitgifte van de resterende kavels zal verder gefaseerd verlopen, waarbij het plan doorloopt 

tot eind 2021. 

4.C Wat mag het kosten? 

De totale kosten komen uit op ca. € 4.015.000. Dit is ca. € 189.000 hoger dan de raming van 

februari 2012. 

De totale opbrengsten komen uit op ca. € 4.870.000. Dit is ca. € 149.000 hoger dan de raming 

van februari 2012. 

Het verwachte resultaat komt uit op € 855.185 en dit is ca. € 39.000 lager dan de raming van 

februari 2012. 

Kosten 

Verwerving 

In 2012 is nog een bedrag verrekend met de vorige grondeigenaren. In de koopovereenkomst 

was een beding met betrekking tot over- en ondermaat opgenomen. De kosten voor 

verwerving zijn met ca. € 8.000 verhoogd. 

Bouw- en woonrijpmaken 

Het bouwrijpmaken is afgerond. De kosten die hiermee gemoeid waren pasten ruim binnen de 

beschikbare budgetten. 

Het woonrijpmaken zal gefaseerd worden uitgevoerd. Door de langere looptijd van het plan 

zullen deze kosten worden verhoogd met ca. € 71.000. De kosten voor onderhoud en beheer 

zijn door de langere looptijd verhoogd met ca. € 37.000. 

In totaal komen de kosten voor bouw- en woonrijpmaken ca. € 96.000 hoger uit 

Overige kosten (planontwikkeling, fasering en fondsen) 

Binnen deze kosten zijn de planontwikkelingskosten verhoogd met ca. € 18.000 door de 

langere looptijd van het plan. De beheers- en administratiekosten zijn door de langere looptijd 

verhoogd met ca. € 43.000. 

De verhoging van de faseringskosten met ca. € 23.000 zijn met name het gevolg van de 

langere looptijd van het plan. 

Samenvattend komen de totale geraamde kosten ca. € 189.000 hoger uit dan bij de raming 

van februari 2012. 

  

Opbrengsten 

De verhoging van de opbrengsten heeft vooral te maken met de herijking van de grondprijzen 

bij de Nota Grondbeleid in 2012. Dit heeft geleid tot een verhoging van de grondprijzen en 

daarmee de opbrengsten. 

Met betrekking tot de opbrengsten is rekening gehouden met een gefaseerde uitgifte tot eind 

2019, zonder verdere prijsstijging in deze periode 

De totale opbrengsten zijn verhoogd met ca. € 149.000. 



Em 

Op hoofdlijnen ziet de verklaring van het lagere resultaat van ca. € 39.000 er als volgt uit 

Verhoging kosten verwerving +J€ 8.000 

Verhoging kosten bouw-woonrijpmaken -/- € 96.000 

Verhoging overige kosten J-€ 84.000 

Verhoging opbrengsten € 149.000 

Totaal € 39.000 

4.D Wat is het alternatief? 

De exploitatieopzet van februari 2012 kan nog steeds doorlopen als kader voor de uitvoering. 

De verschillen tussen de werkelijkheid en de exploitatieopzet worden dan wel groot. 

4.E Wat is het risico? 

Alle gronden zijn verworven, het bestemmingsplan is onherroepelijk en bouwrijp. 

De risico's voor deze grondexploitatie hangen met name samen met de voortgang van de 

uitgifte. Gesteld kan worden dat deze momenteel zeer moeizaam verloopt. Door een verdere 

fasering van de uitgifte tot eind 2019 wordt dit risico zoveel mogelijk beperkt. 

Gezien de huidige financiële crisis en onzekerheden zal het geprognotiseerde eindresultaat 

nadrukkelijk worden gevolgd. In de planning is rekening gehouden met langere doorlooptijden. 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Het plan zal gefaseerd worden uitgevoerd. Daarbij is rekening gehouden met de laatste 

gronduitgifte in 2019. 

5 COMMUNICATIE 

Bij de verdere uitgifte van de resterende percelen worden belangstellenden geïnformeerd. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

.ì ecretaris, de burgemeester, 

    

(geanonimiseerd)

  

  

  

  

  

  

.A. Goudt 

Registratienummer : 399801 

Onderdeelprogrammabegroting _ : Paragraaf 7. Grondbeleid 

Behandeld door > B eeije on economische ontwikkeling 

Datum besluitvormingdoorB8W __ : 25 september 2012 

Bilagen 1.  Exploftatieopzet Diepenheim Noord I! 

Ter inzage gelegde stukken : Geen 

(geanonimiseerd)

    
  

(geanonimiseerd)



Bijlage 3a 

Exploitatieopzet Diepenheim Noord I! 

uitgeefbaar 

groen incl. water 

verharding 

Verwerving 

Bouw- en woonrijpmaken 

Planontwikkelingskosten 

Faseringskosten 

Bijdragen fondsen 

Totaal 

Opbrengst 

Verwacht resultaat 

  

  

  

  

23.980 m2 58% 

11.542 m? 27% 

7.455 m? 17% 

42.977 m? 

Specificatie Specificatie 

nov-12 feb-12 Verschil 

566.416 558.660 7.758- 

1.658.088 1.581.797 96.291- 

919.207 857.420 61.787- 

691.199 667.589 23.630- 

180.165 180.585 420 

4.015.075 3.826.031 189.044- 

4.870.260 4.720.604 149.656- 

855.185 894.573 39.388 

  



  

Bijlage 4 horend bij perspectiefnota 

    
  

  

  

  

  

grondexploitaties 2012 

Aan de raad, 

Onderwerp: Vaststellen herziene exploitatieopzet Heeckeren fase 14 in Goor 

Voorstel: 1. de herziene exploitatieopzet voor Heeckeren fase 14 vaststellen 

2. de benodigde totaalkredieten middels vaststelling van de begrotings- 

wijziging beschikbaar stellen 

    
  

1 SAMENVATTING 

Jaarlijks worden bij de behandeling van de perspectiefnota de exploitaties (gronden in 

exploitatie) die daartoe aanleiding geven herzien. Daarbij vindt een toetsing plaats van de 

geraamde kosten en opbrengsten. Wanneer de geactualiseerde raming substantieel afwijkt 

van de laatst door de raad vastgestelde exploitatieberekening wordt een geactualiseerde 

exploitatieberekening aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Het voorgecalculeerde exploitatieresultaat van de herziene exploitatieopzet voor het plan 

Heeckeren fase 1a voorziet in een resultaat van € 108.629. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

De 1° exploitatieopzet voor Heeckeren fase 14 is door de raad vastgesteld op 15 december 

2009. De herziene exploitatieopzet voor plan Heeckeren fase 14 is door de raad vastgesteld 

op 14 februari 2012. 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening dient bij een bestemmingsplan waarbij 

bouwplannen mogelijk worden gemaakt een exploitatieplan te worden vastgesteld. 

Een andere mogelijkheid is dat het kostenverhaal anderszins verzekerd is. In dit geval is 

hiervan sprake omdat het een gemeentelijke exploitatie betreft. Aangezien de geactualiseerde 

raming substantieel afwijkt van de laatst vastgestelde exploitatieberekening wordt deze 

exploitatieopzet aan de raad voorgelegd ter vaststelling. 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Realisatie van het vastgestelde bestemmingsplan Heeckeren fase 14 in Goor. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

In 2010 zijn we gestart met bouwrijpmaken en met uitgifte van de kavels voor 16 2M kap- 

woningen aan de Ten Tije Groep. Momenteel zijn er 10 van deze 16 kavels verkocht. De Ten 

Tije groep is in het voorjaar van 2012 failliet verklaard. In de 2e helft van 2012 zal duidelijk 

worden hoe met de 6 nog niet verkochte kavels wordt omgegaan. 
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Van de 14 kavels voor vrijstaande woningen zijn er 4 verkocht aan gegadigden waar de 

gemeente in het verleden een overeenkomst mee heeft gesloten. 

In 2012 zijn de 10 nog niet verkochte kavels voor vrijstaande woningen opnieuw aangeboden, 

waarbij ook ingeschrevenen op de lijsten van andere kernen uit Hof van Twente in de gelegen- 

heid zijn gesteld om een kavel te kopen. 

Om gegadigden meer tijd en ruimte te geven om hun woning te verkopen en de financiering 

Tond te maken hebben we de verkoopvoorwaarden tijdelijk verruimd. De uitgifte in 2012 heeft 

2 gegadigden opgeleverd die inmiddels een koopovereenkomst hebben ontvangen. 

In het plan zijn nog 6 kavels bestemd voor de bouw van patiowoningen. In eerste instantie was 

de bedoeling om deze kavels middels CPO uit te geven ten behoeve van senioren. Vanwege 

de geringe belangstelling is dit niet doorgegaan. In 2013 wordt bezien hoe deze kavels het 

beste in de markt kunnen worden gezet. 

De uitgifte van de resterende percelen zal gefaseerd verlopen, waarbij rekening is gehouden 

met een doorlooptijd van de uitgifte tot eind 2017. Het plan loopt tot eind 2018. 

4.C Wat mag het kosten? 

De totale kosten komen uit op ca. € 2.770.000. Dit is ca. € 25.000 hoger dan de raming van 

februari 2012. 

De totale opbrengsten komen uit op ca. € 2.879.000. Dit is ca. €15.000 hoger dan de raming 

van februari 2012. 

Het verwachte resultaat komt uit op € 108.629 en dit is ca. € 9.000 lager dan de raming van 

februari 2012. 

Kosten 

Bouw- en woonrijp n 

Het bouwrijpmaken is in 2011 afgerond. De kosten die hiermee gemoeid waren pasten ruim 

binnen de beschikbare budgetten. In 2011 was in de herziene exploitatieopzet nog een buffer 

aangehouden voor eventuele aanpassingen. Deze buffer is niet meer benodigd en derhalve 

zijn de kosten voor het bouwrijpmaken met ca. € 88.000 verlaagd. 

De kosten voor het woonrijpmaken zijn verhoogd met ca. € 31.000. Dit als gevolg van een 

verdere fasering van het plan. Vanwege de verdere fasering zijn ook extra kosten geraamd 

voor tijdelijk onderhoud en beheer. De kosten hiervoor zijn verhoogd met ca. € 13.000. 

In totaal komen de kosten voor bouw- en woonrijpmaken ca. € 44.000 lager uit. 

Overige kosten (planontwikkeling, fasering en fondsen) 

Binnen deze kosten zijn de planontwikkelingskosten verlaagd met ca. € 26.000. De planont- 

wikkelingskosten worden geraamd als percentage berekend over de civieltechnische aanleg- 

kosten. Als gevolg van de afgenomen kosten voor het bouwrijpmaken zijn de planontwikke- 

lingskosten verlaagd. 

De beheers- en administratiekosten zijn als gevolg van de verdere fasering verhoogd met ca. 

€ 30.000. 

De verhoging van de faseringskosten met ca. € 65.000 is vooral het gevolg van de fasering 

van de uitgifte die met 3 jaar is verlengd. 

Samenvattend komen de totale geraamde kosten ca. € 69.000 hoger uit dan bij de raming van 

2011. 

  

Opbrengsten 

De totale opbrengst is met ca. € 16.000 verhoogd als gevolg van een verhoogde grondprijs ten 

opzichte van de geraamde opbrengsten in februari 2012. 

Met betrekking tot de opbrengsten is rekening gehouden met een gefaseerde uitgifte tot 2017, 

zonder verdere prijsstijging in deze periode. 



i 

Op hoofdlijnen ziet de verklaring van het lagere resultaat van ca. € 9.000 er als volgt uit 

Verlaging kosten bouw-woorrijpmaken € 44.000 

Verhoging overige kosten 1-€ 69.000 

Verhoging opbrengsten € 16.000 

Totaal € 9.000 

4.D Wat is het alternatief? 

De exploitatieopzet van februari 2012 kan nog steeds doorlopen als kader voor de uitvoering. 

De verschillen tussen de werkelijkheid en de exploitatieopzet worden dan wel groot. 

4.E Wat is het risico? 

Alle gronden zijn verworven, het bestemmingsplan is onherroepelijk en bouwrijp. 

De risico's voor deze grondexploitatie hangen met name samen met de voortgang van de 

uitgifte. 

Voor het deel dat gereserveerd was voor de kavels voor patiowoningen ten behoeve van een 

CPO-project voor 55-plussers is nagenoeg geen interesse getoond. Een uitgevoerde enquête 

heeft aangetoond dat senioren de afstand tussen het plan en het centrum te groot vinden. In 

2013 zal gekeken wordt welke alternatieven er zijn voor de uitgifte van deze kavels. 

Gezien de huidige financiële crisis en onzekerheden zal het geprognotiseerde eindresultaat 

nadrukkelijk worden gevolgd. In de planning is rekening gehouden met langere doorlooptijden. 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Het plan zal nog meer gefaseerd worden uitgevoerd. Daarbij is rekening gehouden met de 

laatste grondverkopen in 2017. 

5 COMMUNICATIE 

Bij de verdere uitgifte van de resterende percelen worden belangstellenden geïnformeerd. 

l i retarig, de burgemeester, 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

     

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Registratdgupmder : 399601 
  

  

  

  

Onderdeelprogrammabegroting _ : Paragraaf 7. Grondbeleid 

Behandeld door : O Ruimtelijke en economische ontwikkeling 

Datum besluitvormingdoorB&W _ : 25 september 2012 

Bijlagen : 1.  Exploitatieopzet Heeckeren fase 1a 

(geanonimiseerd)

  

Ter inzage gelegde stukken : Geen     
  



Bijlage 4a 

  
Exploi :kere 

uitgeefbaar 

verharding 

groen 

water 

Verwerving 

Bouw- en woonrijpmaken 

Planontwikkelingskosten 

Faseringskosten 

Bijdragen fondsen 

Totaal 

Opbrengst 

Verwacht resultaat 

  

    

    

  

  

    

62% 

13% 

16% 

9% 

Specificatie Specificatie 

nov-12 feb-12 Verschil 

827.802 827.802 - 

639.999 684.195 44.196 

516.526 512.244 4.282- 

680.298 615.553 64.743- 

106.170 106.178 

2.770.793 2.745,972 24.829- 

2.879.422 2.863.503 15.919- 

108.629 117.531 8.910 
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Aan de raad, 

  

Onderwerp: Vaststellen herziene exploitatieopzet Bentinck in Goor 

  

  

wijziging beschikbaar stellen 

  

Voorstel: 1. de herziene exploitatieopzet voor plan Bentinck vaststellen 

2. de benodigde totaalkredieten middels vaststelling van de begrotings- 

    

1 SAMENVATTING 

Jaarlijks worden bij de behandeling van de perspectiefnota de exploitaties (gronden in 

exploitatie) die daartoe aanleiding geven herzien. Daarbij vindt een toetsing plaats van de 

geraamde kosten en opbrengsten. Wanneer de geactualiseerde raming substantieel afwijkt 

van de laatst door de raad vastgestelde exploitatieberekening wordt een geactualiseerde 

exploitatieberekening aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Het voorgecalculeerde exploitatieresultaat van de herziene exploitatieopzet voor het plan 

Bentinck voorziet in een resultaat van € 80. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

De exploitatieopzet voor plan Bentinck is door de raad vastgesteld op 6 juli 2010. De herziene 

exploitatieopzet voor plan Bentinck is door de raad vastgesteld op 14 februari 2012. 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening dient bij een bestemmingsplan waarbij 

bouwplannen mogelijk worden gemaakt een exploitatieplan te worden vastgesteld. 

Een andere mogelijkheid is dat het kostenverhaal anderszins verzekerd is. In dit geval is 

hiervan sprake omdat het een gemeentelijke exploitatie betreft. Aangezien de geactualiseerde 

raming substantieel afwijkt van de laatst vastgestelde exploitatieberekening wordt deze 

exploitatieopzet aan de raad voorgelegd ter vaststelling. 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Realisatie van het vastgestelde bestemmingsplan “Integrale herziening Kloosterlaan 2004", 

waar plan Bentinck deel van uitmaakt. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

In oktober 2010 zijn we gestart met bouwrijpmaken en in mei 2011 met de uitgifte van de 7 

kavels. 

Er zijn inmiddels 5 kavels overgedragen. De gegadigden voor één kavel zijn in juli 2012 

afgehaakt. Deze kavel wordt opnieuw in uitgifte gebracht. 
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Voor één kavel (gelegen aan de Molenstraat 42) is, als gevolg van de afwikkeling van een 

bouwclaim, een koopovereenkomst gesloten met een projectontwikkelaar uit Hengelo. De 

projectontwikkelaar is in het voorjaar van 2012 failliet gegaan. Eind 2012/begin 2013 zal 

duidelijk worden hoe met deze kavel wordt omgegaan. 

De uitgifte van de 2 resterende percelen zal gefaseerd verlopen, waarbij het plan doorloopt tot 

eind 2014. 

4.C Wat mag het kosten? 

De totale kosten komen uit op ca. € 913.000. Dit is ca. € 6.000 hoger dan de raming van 

februari 2012De totale opbrengsten komen uit op ca. € 913.000. Dit is gelijk aan de raming van 

februari 2012. 

Het verwachte resultaat komt uit op € 80 en dit is ca. € 6.000 lager dan de raming van februari 

2012. 

Kosten 

Bouw- en woonrijpmaken 

Het bouwrijpmaken is afgerond. Er zijn in 2012 nog wel enkele civiele kosten gemaakt 

waarmee bij de herziening van februari 2012 geen rekening was gehouden. 

In totaal komen de kosten voor bouw- en woonrijpmaken ten opzichte van de herziening in 

2011 ca. € 8.000,-- hoger uit. 

Overige kosten (planontwikkeling, fasering en fondsen) 

Binnen deze kosten zijn de planontwikkelingskosten nagenoeg gelijk gebleven. De faserings- 

kosten zijn iets verlaagd met ca. € 2.000. 

  

Samenvattend komen de totale geraamde overige kosten ca. € 1.500 lager uit dan bij de 

raming van februari 2012. 

Opbrengsten 

De opbrengsten zijn gelijk gebleven. 

Op hoofdlijnen ziet de verklaring van het lagere resultaat van ca. € 6.000 er als volgt uit 

Verlaging kosten verwerving € 500 

Verhoging kosten bouw-woonrijpmaken -/- € 8.000 

Verlaging overige kosten € 1.500 

Totaal € 6.000 

4.D Wat is het alternatief? 

De exploitatieopzet van februari 2012 kan nog steeds doorlopen als kader voor de uitvoering. 

4.E Wat is het risico? 

Het bestemmingsplan is onherroepelijk en het plangebied is bouwrijp. Hoewel er sprake is van 

een beperkte vertraging in de grondverkoop is de uitgifte redelijk voorspoedig verlopen. De 

boekwaarde is hierdoor nihil en de gevolgen van vertraging eveneens. 

De risico’s voor deze grondexploitatie zijn de voortgang van de uitgifte van 1 kavel en de kavel 

aan de Molenstraat 42. Deze 2 overgebleven kavels worden gefaseerd uitgegeven. 

Gezien de huidige financiële crisis en onzekerheden zal het geprognotiseerde eindresultaat 

nadrukkelijk worden gevolgd. 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Nadat de bouw van de woningen is afgerond kan gestart worden met het woonrijpmaken van 

het plangebied. 



  

5 COMMUNICATIE 

Bij de verdere uitgifte van de resterende percelen worden belangstellenden geïnformeerd. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

de burgemeester, 

  

(geanonimiseerd)

  

  

  

  

  

  

d .A. Goudt 

Registratienummer 399601 

Onderdeelprogrammabegroting _ : Paragraaf 7. Grondbeleid 

Behandeld door z B R uitelijke en economische ontwikkeling 

Datum beslutvorming door B8W __ : 25 september 2012 

Bilagen : 1. Exploiatieopzet Bentinck 

Ter inzage gelegde stukken : Geen 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

      

(geanonimiseerd)



Bijlage 5a 

Exploitatieopzet Bentinck 

uitgeefbaar 

reststroken 

groen 

water 

verharding 

Verwerving 

Bouw- en woonrijpmaken 

Planontwikkelingskosten 

Faseringskosten 

Bijdragen fondsen 

Totaal 

Opbrengst 

Verwacht resultaat 

    

  

    

  
  

3.972 43% 

821 9% 

1.962 22% 

493 5% 

1.870 20% 

9.133 

Specificatie Specificatie 

nov-12 feb-12 Verschil 

96.994 97.493 499 

508.573 500.347 8.226- 

217.238 216.763 475- 

90.120 92.082 1.962 

912.925 906.685 6.240- 

913.005 913.005 - 

80 6.320 6.240 

    


