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Onderwerp: Herziening grondexploitatie Hutten-Noord in Ulft

Voorgestelde beslissing:
1. De herziene grondexploitatie van Hutten-Noord vaststellen

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 de raad op hoofdlijnen geïnformeerd. Na herziening van de 
grondexploitaties Eskopje, Essenkamp en Berghseweg komt nu in dit voorstel  de herziening van de 
grondexploitatie voor Hutten Noord aan de orde. Het voorstel betreft een actualisering van de door de raad 
eerder vastgestelde kredieten (Herziening bij jaarrekening 2012). Daarnaast zijn in 2014 de nog 
openstaande subsidies met de provincie Gelderland afgewikkeld.
 
Wat wordt met beslissing bereikt

 De exploitatiebegroting van dit project wordt geactualiseerd en is daarmee ook sluitend.

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.

2.
1.2  Subsidies provincie  definitief vastgesteld en afgewikkeld

In 2014 zijn de nog openstaande subsidies voor de Hutten Noord afgewikkeld en definitief 
vastgesteld door de provincie. De nog openstaande subsidiebedragen zijn in de grondexploitatie 
daarmee ingevuld. 

Kanttekeningen
a. Bij de herziening van de grondexploitatieberekeningen is een inschatting gemaakt van de nog te 

verwachten kosten en opbrengsten. Op basis van de huidige kennis en stand van zaken is een 
inschatting gemaakt van de ramingen en daarmee is de exploitatiebegroting sluitend. 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, dekking1

De Oorspronkelijke grondexploitatie kende een verlies van € 274.074,-. Der herziene grondexploitatie voor 
Hutten Noord resulteert in een sluitende grondexploitatie.
De vaststelling van de exploitatiebegroting (bijlage 1) brengt geen negatieve financiële gevolgen met zich 
mee. Voor een toelichting op de verschillen tussen de oorspronkelijke grondexploitatie en de herziening is 
bijlage 2 bijgevoegd. 

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



Uitvoering

Planning
Tijdens de raadsrotonde is aangekondigd dat, voor vaststelling van de jaarrekening 2014 de 
grondexploitaties (voor woningbouw) worden herzien. Eind 2014 zijn de eerste drie grondexploitaties 
herzien. Herziening van Hutten Noord betreft de vierde herziening. Daarna volgen nog Kromkamp Sinderen, 
Centrumplan Ulft, Slawijkseweg Netterden en Bomenbuurt Ulft.
 
Communicatie/participatie
nvt

Bijlagen:
1. Vast te stellen herziene exploitatiebegroting grondcomplex Hutten Noord (geheim)
2. Verschillenoverzicht (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: ……………………….
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