
Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 11 december 2014   
Volgnummer :  3   

 
Onderwerp: Herziening drie grondexploitaties 
 

Voorgestelde beslissing: 

1. De volgende herziene grondexploitaties vaststellen: 
- Het Eskopje Varsseveld 
- De Essenkamp Varsseveld en  
- “V/d Pavert” (Berghseweg) Varsselder-Velthunten 

2. De gevormde verliesvoorziening uit 2013 voor het Eskopje (€ 87.787,--) aan te wenden en aanvullend een 
bijdrage uit de algemene reserve (€ 720.369,--) in te zetten ten behoeve van een sluitende exploitatiebegroting 
van het Eskopje en de Essenkamp. 
 

 
Aanleiding 
De aanhoudende crisis, wijzigingen in het woningbouwprogramma, restrisico’s van de regionale woonvisie 
en ontwikkelingen binnen de projecten geven aanleiding tot herziening van de grondexploitaties. Tijdens de 
raadsrotonde van 16 oktober jl. heeft het college u op hoofdlijnen geïnformeerd. (bijlage 1: “informatie over 
de grondexploitaties”) 
Wij leggen u nu de herziening van drie projecten voor.  
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

 Met de inzet van middelen uit de reeds getroffen verliesvoorziening en bijdragen uit de algemene 
reserve kunnen de exploitatiebegrotingen van de betreffende projecten voor woningbouw tenminste 
sluitend worden gemaakt en het verder oplopen of het treffen van verliesvoorziening(en) kan worden 
voorkomen. 

 De grondprijzen worden weer marktconform 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 
 

1.1 De uitgangspunten van de grondexploitaties zijn veranderd 

Voor de grondexploitaties zijn de uitgangspunten zodanig gewijzigd dat bijstelling van de 
oorspronkelijke ramingen noodzakelijk is. Het gaat hierbij om o.a. oplopende plankosten en rente 
door uitfasering, actualisering van de grondprijzen en de kosten voor bouw en woonrijp maken. In 
sommige gevallen is ook sprake van een aanpassing van het woningbouwprogramma (8 woningen 
minder op de Essenkamp tweede fase) 

2.  
1.2 Duidelijkheid over grondprijzen op korte termijn 

Op dit moment zijn er een aantal potentiële kopers die nog in 2014 ( mede door de lage rentestand) 
een kavel binnen de drie projecten willen kopen, voor een marktconforme grondprijs. Herziening 
van de grondexploitatie is hiervoor noodzakelijk. 

3. 2. 
2.1 Bijdragen zijn nodig om tot sluitende exploitatiebegroting te komen 

De aanpassingen zoals genoemd onder 1.1. leiden tot een toename van het verlies (twee van de 
drie projecten), om tot sluitende exploitatiebegrotingen te komen wordt de raad gevraagd de 
verliesvoorziening grondexploitaties voor het Eskopje aan te wenden. Daarnaast wordt gevraagd 
om een bijdrage uit de algemene reserve voor het Eskopje en de Essenkamp in te zetten. 

 
Kanttekeningen 

a. Bij de herziening van de grondexploitaties is een inschatting gemaakt van de nog te verwachten 
kosten en opbrengsten. De gevraagde bijdragen uit de verliesvoorziening en de algemene reserve 
maken de exploitatiebegrotingensluitend. Echter brengen grondexploitaties altijd risico’s met zich 
mee. Pas als het project volledig is uitgevoerd wordt duidelijk welke werkelijke kosten en 
opbrengsten zijn gerealiseerd. De exploitatiebegrotingen worden jaarlijks bijgesteld en van een 
risicoanalyse voorzien, de eventuele financiële gevolgen (zowel positief als negatief) hiervan worden 
verwerkt in de paragraaf grondbeleid van de jaarrekening. 

 
 
 



Kosten, baten, dekking
1
 

Het resultaat van de herziening leidt tot een toename van de verliezen voor twee grondexploitaties, te weten: 
- Het Eskopje Varsseveld voor een bedrag van:  € 448.673,-- 
- De Essenkamp Varsseveld voor een bedrag van  € 359.483,-- 

 
Om de verliezen te kunnen dekken wordt gevraagd om: 

- De in 2013 getroffen voorziening grondexploitaties van € 87.787,-- aan te wenden en 
- Aan de algemene reserve € 720.369,-- te onttrekken. (Deze onttrekking maakt deel uit van het in de 

raadsrotonde van 16 oktober jl. gepresenteerde totale verlies van € 4,3 miljoen) 
 
De herziening van de grondexploitatie v/d Pavert (Berghseweg) te Varsselder-Veldhunten leidt niet tot een 
nadelig resultaat. Voor dit project wordt een positief resultaat van € 254.530,-- verwacht. deze verwachtte 
winst kan echter nog niet worden genomen aangezien nog niet alle kosten voor het project zijn gemaakt. 
Wet en regelgeving schrijft voor om het “voorzichtigheidsprincipe” te hanteren en de geraamde winst niet te 
begroten.   
 
Bijlage 2 t/m 4 geven meer achtergrondinformatie over de herziene grondexploitaties.   
 
Uitvoering 
 
Planning 
Tijdens de raadsrotonde is aangekondigd dat, voor vaststelling van de jaarrekening 2014 de 
grondexploitaties (voor woningbouw) worden herzien. Dit voorstel betreft de eerste tranche met een drietal 
grondexploitaties.  
 
Communicatie/participatie 
Na vaststelling van de herziene grondexploitaties kunnen de nieuwe grondprijzen worden gepresenteerd.  
Hiervoor zal begin 2015 een apart communicatietraject worden opgezet. (o.a. aanpassing op de website, 
flyers, folders etc.) 
 
Bijlagen: 

1. Memo 16 oktober jl. “informatie over de grondexploitaties” 
2. toelichting op de herziening van de grondexploitaties in 2014 incl. een overzicht van de grondprijzen 
3. (a t/m c) Verschillenoverzichten (geheim) 
4. (a t/m c) Vast te stellen herziene exploitatiebegrotingen (geheim) 

 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 
 
 
 

Raadsvergadering d.d. 
 
□ conform voorstel 
□ zonder hoofdelijke stemming 
□ met algemene stemmen 
 
 …… stemmen voor …… stemmen tegen 

□ aangenomen 
□ aangenomen met amendement ………. 
□ aangehouden 
□ verworpen 
□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ……… 
□ in handen B&W gesteld 
□ opmerkingen/toezeggingen: ………………………. 
□ ………………………………………………………… 

                                                
1
 Alle genoemde resultaten in het voorstel zijn op basis van Netto Contante Waarde (NCW) 


