
 
 
 
 

Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering: 18 december 2008, agenda nr. 
 
Onderwerp: De grondexploitatie van de locatie Slawijkseweg in Netterden 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. De voorliggende kostenbegroting voor de grondexploitatie van het plangebied Slawijkseweg in Netterden 
vaststellen. 

2. Conform de in deze exploitatiebegroting opgenomen kosten, inclusief aankopen, bouw- en 
woonrijpmaken, plankosten en renteverliezen, een krediet te verlenen van totaal € 2.152.896,-- 

 
Inleiding 
Zoals in het bestemmingsplan kleine kernen locatie Slawijkseweg in Netterden al is aangegeven is het 
wenselijk verandering te brengen in de gestagneerde woningbouw in de kern Netterden. De mogelijkheden 
van nieuwbouw in kernen als Netterden worden vaak beperkt door de aanwezigheid van (agrarische) 
bedrijven aan de dorpsrand.  
In overleg met grondeigenaren is op een geschikte locatie een stedebouwkundig plan uitgewerkt. Door 
wijziging van het bestemmingsplan kan hier medewerking worden verleend aan de gewenste 
woningbouwontwikkeling. 
Naast het faciliteren van nieuwbouw van woningen kan de gemeente uiteindelijk op deze locatie ook zelf 
percelen voor nieuwbouw uitgeven. Met medewerking van drie eigenaren kunnen overeenkomstig de 
stedebouwkundige uitwerking ongeveer 28 woningen worden gerealiseerd, waarvan 21 op door de 
gemeente uit te geven percelen. De overige percelen blijven buiten de overdracht van verkoper(s) maar zij 
hebben daarvoor in de ontwikkeling van het plan en de kosten daarvan bijgedragen.  
 
Nu de gronden zijn verworven kan ook de economische uitvoerbaarheid is aangetoond. Er is geen 
verdergaand kostenverhaal nodig of mogelijk. 
 
Meetbaar effect 
Met het vaststellen van de kostenbegroting en het beschikbaar stellen van het krediet kan na besluitvorming 
en na aanbesteding met de uitvoering van de benodigde werkzaamheden van bouw- en woonrijpmaken 
worden begonnen. Ook de met de uitgifte van bouwterreinen worden gestart. 
 
Argumenten   

1.1 De exploitatieberekening laat een economisch uitvoerbaar plan voor woningbouw zien met een tenminste 
sluitende exploitatie (te verwaarlozen resultaat). 
  

1.2 Dit plan kent een gedifferentieerd aanbod van woningen overeenkomstig het KWP. 
 

1.3  Het is de bevoegdheid van de raad om een exploitatiebegroting vast te stellen en de raad heeft het 
budgetrecht. 

 
Kanttekening 

a. Grondprijzen 
Uitgangspunt voor de vaststelling van grondprijzen in onze gemeente is de benadering van de 
marktprijs. Voor de uitgifte van bouwgrond in Netterden hebben wij echter, gelet op de ligging, de 
ruimere kavels en rekening houdende met de financiële grenzen van de exploitatie van dit plan, in 
vergelijking met eerder vastgestelde grondprijzen, iets lagere uitgifteprijzen gehanteerd. De prijzen 
voor staters/huur-woningen zijn ongewijzigd.  
 

b. Bestemmingsplanwijziging 
De herziening van het bestemmingsplan Kleine Kernen 2004 (vastgesteld in december 2005) wordt 
met een reactie op de ontvangen zienswijzen voor dit plangebied van de Slawijkseweg eveneens in 



de raad van december behandeld. Met toepassing van artikel 19 Wro kan op het onherroepelijk 
worden van deze bestemmingswijziging worden vooruitgelopen zodat met de uitvoering van bouw- 
en woonrijpmaken en de uitgifte kan worden begonnen. 
 

c. Uitgifte en binding met Netterden 
Hoewel aan vrije vestiging voor de gewenste groei van het inwoneraantal van de gemeente de 
voorkeur gegeven wordt, blijft, zoals wij u hebben toegezegd, bij de uitgifte de voorwaarde van een 
beperkte binding voor kleine kernen mogelijk. Zo kan in een overgang naar een nieuwe 
uitgifteregeling met de gewekte verwachtingen van de huidige ingeschreven belangstellenden voor 
Netterden rekening wordt gehouden. De voor Netterden nog bestaande lijst zal worden 
geactualiseerd en de daarop ingeschrevenen, die nog steeds belangstelling hebben, krijgen 
voorrang bij de uitgifte. 

 
Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
Om alle kosten van de exploitatie te kunnen dekken is een krediet benodigd dat als volgt is samengesteld: 
 
Uitgaven tot en met 2007 (boekwaarde) €   247.855,-- 
De uitgaven na 2007:    

- verwerving restant gronden: 443.566,-- 
- bouw- en woonrijpmaken: 813.500,-- 
- plankosten: 468.978,-- 
- renteverlies: 178.998,-- 

 
Totaal van het te verlenen krediet:  € 2.152.896,-- 
 
Uit de verkoop van gronden (inclusief de opbrengstenstijging) en de bijdrage in de kosten van het plan 
bedragen de totale opbrengsten € 2.153.275,-- zodat deze exploitatie naar verwachting met een te 
verwaarlozen voordelig resultaat van € 379,-- kan worden afgesloten. 
 
Planning en uitvoering 
Na het vaststellen van de kostenbegroting en het beschikbaar stellen van het krediet worden worden door de 
afdeling Openbare Ruimte, Nieuwe Werken, verdere voorstellen voor de aanbesteding en uitvoering van de 
werken gedaan. Het taakveld Grondzaken van de afdeling RMO draagt zorg voor de uitgifte van kavels 
bouwgrond van de gemeente. 
 
Evaluatie/controle: 
Exploitatieverloop middels het jaarverslag en de jaarrekening van de grondexploitatie en tussenliggende 
(management)rapportages. 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 



Bijlage: 
Toelichting op de exploitatieberekening voor het plangebied voor woningbouw Slawijkseweg 
Netterden 
 
Algemeen 
Het plangebied Slawijkseweg in Netterden is gelegen tussen de Slawijkseweg, de Kapellestraat en de 
Acacialaan en de Jonkerstraat in Netterden en biedt uiteindelijk de mogelijkheid verandering te brengen in 
de gestagneerde woningbouw in de kern Netterden.  
 
Met een drietal eigenaren is overeenstemming bereikt over de inbreng van hun eigendommen om in dit 
plangebied woningbouw te realiseren. Uiteindelijk resulteert dit in het faciliteren van nieuwbouw van 
woningen (7) op gronden die voor dat deel in eigendom bij verkopers blijven en kan de gemeente op het 
overige deel van deze locatie ook grondpercelen (21) voor nieuwbouw uitgeven.  
De 28 bouwkavels zijn gesitueerd aan de zuidelijke dorpsrand en sluiten aan op de ruimtelijke structuur en 
het landelijke, dorpse karakter van Netterden. Om op de marktvraag in te kunnen spelen biedt het 
bestemmingsplan een flexibele verkaveling. De bijgevoegde verkavelingstekening is een 
verkavelingssugestie welke overigens wel vanuit stedebouwkundig standpunt en ruimtegebruik de meest 
gewenste invulling is. Daarnaast dient er rekening te worden gehouden met het behoud van het historische 
karakteristieke dorpsgezicht. 
 
De totale oppervlakte van alle bouwterreinen bedraagt ruim 14.600 m² waarvan door de gemeente uit te 
geven bijna 9.100 m². 
 
De exploitatieberekening laat een te verwaarlozen voordelig resultaat zien. Dit resultaat wordt mede 
veroorzaakt door het gehanteerde uitgangspunt van een lagere grondprijs voor deze kleine kern. Naast het 
aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg drukken ook de kosten van de noodzakelijke infrastructurele 
aanpassingen van de Kapellestraat en de Acacialaan op dit plan.  
  
Exploitatiebegroting 
De exploitatiebegroting voor de Slawijkseweg in Netterden is een begroting die eindigt met een te 
verwaarlozen voordelig resultaat in 2016. Uitgangspunten voor deze begroting zijn de startdatum 1 januari 
2008 en een (theoretische) looptijd van 8 jaar. Gelet op deze looptijd is een index voor een 
opbrengstenstijging van 2 % toegepast. De rekenrente voor rentekosten en –opbrengsten bedraagt 5 % tot 
het einde van de exploitatie. Wanneer daar aanleiding voor is kunnen deze ook parameters bij een 
herziening worden aangepast. 
 
Boekwaarde 
De boekwaarde (het totaal van de tot en met 2007 gemaakte kosten en opbrengsten) wordt in de 
exploitatiebegroting ingebracht. Het betreft de boekwaarde van al aangekochte gronden, de kosten van 
voorbereiding, administratie en beheer, planvorming en rentekosten. 
 
Grondverwerving 
Uiteindelijk konden niet alle in het plangebied gelegen gronden door de gemeente worden aangekocht. Wel 
kunnen we de nieuwbouw van een aantal woningen op deze gronden faciliteren. Daarnaast wordt door de 
gemeente toch het merendeel van de grondpercelen voor nieuwbouw op deze locatie uitgeven. Het 
stedebouwkundige plan biedt ruimte voor ongeveer 28 woningen, waarvan 21 op door de gemeente uit te 
geven percelen. De overige percelen blijven in eigendom van verkoper(s) maar zij hebben daarvoor in de 
ontwikkeling van het plan en de kosten daarvan bijgedragen. Nu de verwerving recentelijk kon worden 
afgerond, kan ook de economische uitvoerbaarheid worden aangetoond. Er is geen verdergaand 
kostenverhaal nodig of mogelijk. 
 
Bouw- en woonrijpmaken 
Tot de kosten van bouw- en woonrijpmaken behoren onder meer de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg 
(tussen de Acacialaan en de Kapellestraat) en een (gedeeltelijke) reconstructie van de Kapellestraat, 
Acacialaan en de Slawijkseweg. Bij de aanpassingen dit jaar van de Slawijkseweg is met de aansluitingen 
op het riool van de toekomstige nieuwbouw al rekening gehouden. Het totaal van de geraamde kosten van 
bouw- en woonrijpmaken bedraagt ruim € 813.000,--. Deze kosten zijn civieltechnisch globaal getoetst. Met 
name de aanpassingen van de Acacialaan en de Kapellestraat zijn globaal ingeschat waar het gaat om 
mogelijke en noodzakelijke verlegging van kabels en leidingen, het verwerken van teerhoudend asfalt en het 
handhaven en vergroten van de huidige waterretentie of het verplaatsen daarvan. Hiervoor zijn 
ervaringscijfers toegepast vooruitlopend op de prijsaanbiedingen van betrokken bedrijven. 
 



Plankosten 
In de begroting van de plankosten zijn opgenomen de kosten van het wijzigen van het bestemmingsplan, de 
voorbereiding en toezicht op de uitvoering van werken (van het bouw- en woonrijpmaken), de kosten van 
administratie, waaronder verkoopkosten, administratie en beheer. Daarnaast wordt ten laste van dit plan 
bijgedragen in de fondsen voor werken die wel gerelateerd zijn aan de exploitatie maar buiten het 
exploitatiegebied worden uitgevoerd of voor kosten die niet verhaalbaar zijn. Ook voor de kosten van 
bedrijfsverplaatsingen en herstructurering van locatiegebieden en voorfinanciering van toekomstige 
projecten wordt een voorziening gevoed. Deze opslagen zijn al in de uitgifteprijzen verwerkt. Met 
planschadeclaims is ook rekening gehouden. 
 
Renteverlies 
Vanaf 2008 bedraagt het totaal van rentekosten en –opbrengsten binnen deze exploitatie voor het plan 
Slawijkseweg Netterden, per saldo een renteverlies, € 179.000,--. Dit wordt mede bepaald door het tijdstip 
waarop uitgaven, zoals voor onderzoeken, bestemmingsplan en bouw- en woonrijpmaken, worden gedaan 
en inkomsten uit verkoop van bouwkavels worden ontvangen.  
 
Uitgifte(prijzen) bouwgrond 
De 28 bouwkavels worden bestemd voor: 
- 12 vrijstaande woningen (particulier opdrachtgeverschap); 
- 12 halfvrijstaande woningen (particulier opdrachtgeverschap); 
- 4 starters/huurwoningen (Wonion); 
alle op ruime kavels aan de zuidelijke dorpsrand en aansluitend op de ruimtelijke structuur en het landelijke, 
dorpse karakter van Netterden.  
Uitgangspunt voor de vaststelling van grondprijzen in onze gemeente is de benadering van de marktprijs. 
Voor uitgifte van bouwgrond in Netterden hebben wij daarom, gelet op de ligging, de ruimere kavels en de 
financiële grenzen van de exploitatie van dit plan, in vergelijking met eerder vastgestelde grondprijzen, iets 
lagere uitgifteprijzen gehanteerd. De prijzen voor starters/huurwoningen zijn niet gewijzigd. De 
gronduitgifteprijzen hebben we vastgesteld op € 23.950,-- (€ 28.500,--) per kavel, € 195,-- (€ 232,05) resp. € 
215,-- (€ 255,85) per m² voor percelen voor starters/huurwoningen, halfvrijstaande resp. vrijstaande 
woningen (prijzen tussen haken zijn inclusief 19 % BTW). 
De uitgifteprijzen voor bouwgrond zijn gedifferentieerd, waardoor het verschil in meerwaarde in voldoende 
mate tot uitdrukking wordt gebracht. 
De uitgifteprijzen gelden voor 2009 en zijn daarna geïndexeerd met een prijsaanpassing van 2 % per jaar. 
De totale oppervlakte van de bouwterreinen bedraagt ruim 14.600 m² waarvan door de gemeente uit te 
geven bijna 9.100 m² . 
 
Benodigd krediet 
Om alle kosten van de exploitatie te kunnen dekken is een krediet benodigd dat als volgt is samengesteld: 
 
Uitgaven tot en met 2007 (boekwaarde) €   247.854,-- 
De uitgaven na 2007:    

- verwerving restant gronden: 443.566,-- 
- bouw- en woonrijpmaken: 813.500,-- 
- plankosten: 468.978,-- 
- renteverlies: 178.998,-- 

 
Totaal van het te verlenen krediet:  € 2.152.986,-- 
 
 

 


