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Onderwerp: Herziening grondexploitatie plangebied "Kromkamp"in Sinderen. 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. De gewijzigde exploitatiebegroting voor het bestemmingsplan Kom Sinderen, plangebied “Kromkamp”, vast te 
stellen en een aanvullend krediet te verlenen van € 129.607,--. 

 
Aanleiding 
In 2010 hebt u ingestemd met planontwikkeling voor woningbouw op en in de omgeving van het terrein 
“Kromkamp” in Sinderen. De leefbaarheid in Sinderen krijgt door bedrijfsverplaatsing en herontwikkeling van 
het achterblijvende gebied een aanzienlijke kwaliteitsimpuls. Voor dit plan hebt u al een grondcomplex geo-
pend en een daarbij bijbehorende kostenbegroting vastgesteld. Het uiteindelijke bestemmingsplan geeft 
aanleiding tot wijziging van deze kostenbegroting. 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Met het verstrekken van het aanvullende krediet worden voldoende middelen beschikbaar gesteld 
om het bestemmingsplan Kom Sinderen, plangebied “Kromkamp”, te realiseren. Zo wordt na ver-
werving van gronden, verplaatsing van een bedrijf en na sanering van het bedrijfsterrein, de ruimte 
ingericht voor woningbouw met alle bijbehorende (openbare)voorzieningen. 

 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

  
  1.1   Wijzigingen in de oorspronkelijke opzet van het plan resulteren in herziening van de grondexploitatie-

begroting.  
 
Door tegemoet te komen aan een aantal wensen van de Sinderense samenleving zijn wijzigingen  
in het plan aangebracht. Zo is er onder andere meer ruimte voor parkeervoorzieningen voor het 
gemeenschapshuis en het speelveld van de basisschool, kunnen er meer starterswoningen en 
(instap)twee-onder-een-kapwoningen worden gebouwd. 
 

  1.2   De herziening leidt eveneens tot een sluitende grondexploitatie 
 
Naast een toename van de kosten kent de herziening ook een toename van de opbrengsten bij de uit-
gifte van bouwgrond. Per saldo is er nog steeds sprake van een sluitende grondexploitatie en zijn de 
eerder voor de dekking vastgestelde bijdragen, waaronder ISV-subsidie, ongewijzigd gebleven. 
 

  1.3   De woningbouwplannen passen binnen de regionale woonvisie. 
 
  1.4   Er is een aanvullend krediet nodig voor de meerkosten van verwerving, onderzoek, planvoorbereiding 

en infrastructurele werken.    
 
De toename in de omvang van het plan zorgt o.a. voor meerkosten in de verwerving en de aanleg van 
infrastructurele werken. Hier staat een toename in de opbrengsten van uitgifte van bouwgrond tegen-
over. Per saldo is er nog steeds sprake van een sluitende grondexploitatie en zijn de eerder voor de 
dekking vastgestelde bijdragen, waaronder ISV-subsidie, ongewijzigd gebleven. 
 

 
Kanttekeningen 

a. Omdat aan de kosten- en opbrengstenbegroting en verschillenanalyse een vertrouwelijke status is 
toegekend, zijn deze documenten op de griffie ter inzage gelegd. 
 

Kosten, baten, dekking 
De verschillenanalyse laat ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde kostenbegroting een toename 
zien van de kosten van verwerving, onderzoek en infrastructuur en overige openbare voorzieningen. Deze 
toename en ook die van de plankosten, waaronder voorbereiding en toezicht op de uitvoering van werken, 
alsook een toename van de afdracht aan de fondsen, is een logisch gevolg van de gewijzigde omvang van 
het plangebied met de daarin gehanteerde stedebouwkundige uitgangspunten in het thans voorgelegde 



bestemmingsplan. Deze kostentoename en de wijzigingen in de fasering van de uitvoering van werken en 
een verantwoorde verlaging van de prijsindex resulteren in een totale kostentoename van € 129.607,-- 
waarvoor een aanvullend krediet wordt gevraagd. De opbrengsten zijn verlaagd met de bijdrage van het 
Waterschap omdat de Ziegenbeek buiten het plan wordt verlegd. Daarnaast is er een afname van de inkom-
stenstijging door wijzigingen in de fasering. De meeropbrengsten uit de gronduitgifte zorgen tenslotte voor 
de dekking zodat het een sluitende exploitatie blijft. Grondexploitatie brengt risico’s met zich mee. Gelet op 
de huidige onzekere woningmarkt worden deze risico’s zoveel mogelijk beperkt door in de fasering van de 
uitgifte rekening gehouden met een aanzienlijk langere uitgifteduur, passend binnen de regionale woonvisie.  
 
 
Uitvoering 
Planning:  
Het bedrijf Kromkamp zal nog voor het voorjaar van 2011 geheel verplaatst zijn zodat aansluitend met sloop 
en saneringswerkzaamheden kan worden gestart waarna ook werken van bouwrijpmaken kunnen worden 
uitgevoerd. Verwacht wordt dat dan ook uiterlijk in 2011 met de daadwerkelijk woningbouw wordt begonnen 
om aan de gestelde voorwaarde voor de ISV-subsidie te voldoen. 
 
Communicatie: 
Belanghebbenden dan wel geïnteresseerden, zijn geïnformeerd, informeel door voorlichting/inloopavonden, 
danwel formeel als gevolg van wet- of regelgeving. 
 
Contact met belangenvereniging/wijkraad: 
Sinderens Belang is bij de totstandkoming van dit plan betrokken.  
 
Evaluatie/verantwoording: 
Berap/jaarrekening. 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 
 


