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Herziene grondexploitatie De Velden (2012) 

, JILoncepXraadsbjesluit 

De raad besluit: 
I. de herziene grondexploitatie van het project De Velden (2012) vast te stellen en de totale 

kosten te bepalen op € 6.288.000,--; 
II. de kosten te dekken uit: grondopbrengsten (€ 6.924.000,--) bijdrage derden (€ 72.000,--); 
III. het beschikbaar gestelde krediet van € 6.347.000,-- te verlagen met € 624.000,— naar een 

opgeknipt uitvoeringskrediet van € 5.723.000,-- voor de jaren 2012 en 2013; 
IV. de gemeentebegroting 2012 te wijzigen. 
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(Publieks-)samenvatting 

Op basis van de afspraken met de raad legt het college de raad de tweejaarlijkse herziene grond
exploitatie De Velden (2012) voor. 
Enkele M̂ ij zigingen in met name de uitvoering van het toekomstige openbare gebied geven enige 
verandering in de kostenpost woonrijp maken. Het geraamde exploitatieresultaat op eindwaarde 
(2016) bedraagt circa € 700.000,--. 

Inleiding 

Deze grondexploitatie wordt aan u voorgelegd om u inzicht te geven in de huidige financiele stand 
van zaken van het woningbouwproject De Velden. Enkele wijzigingen zijn opgetreden in de 
plarming van de uitvoering van het openbare gebied. Dit heeft niet geleid tot grote veranderingen 
in het geraamde eindresultaat als in de financiele risico's van deze exploitatie. 

Beoogd resultaat 

Het beoogde positieve eindresultaat van deze exploitatie is voor 2016 geraamd op circa € 700.000,— 
bij de realisatie van uiteindelijk 300 woningen. 

Kader 

Overeenkomstig de afspraken met u ligt deze herziene grondexploitatie De Velden 2012 nu ter 
vaststelling bij u voor. 

Argumenten/afwegingen 

Het college heeft deze herziene grondexploitatie vastgesteld vanwege het gegeven dat er in het 
exploitatieresultaat nauwelijks veranderingen zijn ontstaan en de financiele risico's op hetzelfde 
nivo zijn gebleven. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

De direct betrokken bewoners van deze nieuwe buurt zijn op de hoogte gebracht van de in 2010 ge
wijzigde plarming van de nieuw te bouwen woningen. Eveneens zijn ze door Nijestee geinformeerd 
om delen van de woonomgeving, zoals de vijver in het middengebied, vervroegd uit te voeren. 

Financiele consequenties 

De uitvoeringskosten van het project worden geraamd op € 6.288.000,-- (inclusief een geraamde 
rentebate van € 641.000,--). De kosten worden gedekt uit de grondopbrengsten (€ 6.924.000,—) en 
uit bijdragen derden (€ 72.000,—). Het beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet bedraagt 
€ 6.347.000,-. Voor de periode tot eind 2014 is een krediet van € 5.723.000,- voidoende om de in 
die periode geplande werkzaamheden uit te voeren. Het krediet kan daarom verlaagd worden met 
€ 624.000,— naar € 5.723.000,— voor de jaren 2012 en 2013. Hiervoor is een wdjziging nodig van de 
gemeentebegroting 2012. 
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Realisering en evaluatie 

De uitvoering en de verdere planontwikkeling voltrekt zich volgens de reeds bij gestelde plarming 
van het project. Bij opievering vindt de gebruikelijke evaluatie plaats. 
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