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Bijlage I
Jaarverslag grondexploitatie 2010
Algemeen
In dit onderdeel worden 3 invalshoeken van de grondexploitatie nader belicht.
1. Analyse resultaat grondexploitatie 2010
2. Algemene weergave van de inhoudelijke activiteiten gedurende het jaar 2010
3. Ontwikkelingen per complex
Voor inzicht in het verloop van de boekwaarden en de reserves en voorzieningen
grondexploitaties wordt verwezen naar de toelichting op de balans.
1. Analyse resultaat grondexploitatie
Het feitelijke resultaat van de grondexploitatie over 2010 bedraagt € 1.809.594,-- negatief.
Dit resultaat zal op onderdelen in het hiernavolgende nader worden toegelicht.
Algemene reserve (grex) 31-12-2009 / 01-01-2010

-

Rentetoevoeging 2010
Mutaties voorzieningen:
De Boeg
De Ark
De Voor
108 ha
Parkeerterrein De Bolder
Poort van Dronten
sub-totaal
Inflatie correctie
Totaal

-149.750
-130.000
2.354
11.792
-4.971
-469.225
-739.800
53.454
-686.346

Vriival/winstneming/afwaardering/afsluiting complexen:
Business-zone Delta hoofdstructuur
750.000
Business-zone Delta 2e fase
247.550
Business-zone Delta 4e fase
2.000.000
Poort van Dronten
-2.773.861
Winkelcentrum Biddinghuizen
-588
Bijz. bebouwing Dronten
-243.086
Hanzekwartier
-715.557
Dronterringweg
-306.934
Bijz. bebouwing Biddinghuizen
-81.772
Overige gronden Swifterbant
1.000
Totaal

-1.123.248

Resultaat negatief 2010**

-1.809.594

Algemene reserve (grex) 31-12-2010

-1.809.594

** bij de resultaatbestemming zal worden voorgesteld om vanuit de algemene reserve vrij
aanwendbaar dit tekort aan te vullen.
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2. Algemene weergave van de inhoudelijke activiteiten gedurende het jaar 2010

a) Algemeen
Ten aanzien van de planontwikkeling heeft de focus in 2010 gelegen op de verdere
uitwerking van de plannen De Gilden 2e en 3e fase, De Graafschap, Rivierduingebied, Poort
van Dronten en het Hanzekwartier.
De uitvoeringsactiviteiten zijn vooral gericht geweest De Gilden 1e fase, 2e fase, Wisentzone,
Heuvelpark en Havenkom. Het verloop van alle uitgaven en opbrengsten is in de bijlagen
opgenomen onder de “Staat van boekwaarden grondexploitatie”.
De totale boekwaarde grondexploitaties is in 2010 met € 3,7 mln. gestegen van € 23,2 mln.
naar € 26,9 mln. De voorraad ruwe bouwgrond voor het plan De Graafschap 1e fase zal
begin 2011 bouwrijp worden gemaakt. De overige noemenswaardige voorraad gronden zijn
gelegen in de plannen Poort van Dronten 1e fase, aan de Dronterringweg, in het
Hanzekwartier en aan de Spijkweg.
De boekwaarden van de in exploitatie genomen gronden bedraagt per 31-12-2010 € 17,7
mln. tegenover € 13,0 mln. vorig jaar.
De totale boekwaarde inclusief die van de Overige – nog niet in exploitatie zijnde - gronden
van € 9,2 mln. bedraagt per 31-12-2010 € 26,9 mln.
De toename van totaal € 3,7 mln. is door onderstaande mutaties ontstaan:
bedragen x € 1 mln.
Kosten
verwerving
organisatiekosten
uitvoeringskosten
rente boekwaarde
overige baten
afdracht fonds bovenwijks
totaal
Opbrengsten
diverse bijdragen
opbrengst grondverkopen
totaal
Totaal kosten -opbrengsten

2,9
3,3
4,9
1,1
0,90,4
11,7
0,67,5
6,9
4,8

afgewikkelde complexen

1,1

per saldo toename

3,7

De afgewikkelde complexen betreffen de winst- en/of verliesnemingen en afboekingen op de
complexen, Business Zone Delta- hoofdstructuur, 2e fase en 4e fase, Bijzondere bebouwing
Dronten, Hanzekwartier, Dronterringweg en Bijzondere bebouwing Biddinghuizen en de
Poort van Dronten. Dit conform de geformuleerde beleidsregels opgenomen in de nota
grondbeleid “Grond als basis voor regie”.
Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de Staat van boekwaarden 2010 en de
toelichtingen, opgenomen onder 3 “Ontwikkelingen per complex” .
b) Grondverwerving
In 2010 zijn gronden verworven ten behoeve van het plan de Dronten-west hoofdstructuur,
De Gilden, De Graafschap, Business-zone Delta 2e fase, Poort van Dronten. Voor de Arkwoonzorg zone en Overige gronden Dronten (Stuurboord) hebben interne overboekingen
plaatsgevonden.
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c) Uitvoeringswerkzaamheden
In 2010 waren een aantal noemenswaardige bestekken in uitvoering.
Bestek
527
608
611
616
618
645
653
666

Start
01-09-04
27-04-07
23-07-07
07-03-08
voorbereiding
06-01-09
25-05-09
05-11-09

Omschrijving
TAW de Boeg
OV De Gilden Openbare verlichting
TAW Dronten-west Gilden 1e fase, deel 1 en 2
TAW De Gilden 1e fase Wisentzone
BRM de Poort van Dronten industrieterrein onderdeel waterpartij
TAW De Gilden 1e fase, 1e en 2e deel aanleg Wadi
TAW De Gilden 1e fase 3e deel 1e gedeelte, De Zeilenmakersgilden Meerwerk bestek V-611
e
e
De Blaasbalg 2 fase 3 deel ( reeds aanbesteed en in uitvoering)

Deze uitvoeringsbestekken kunnen nagenoeg alle binnen de daarvoor bestemde onderdelen
van de exploitatieopzetten / beschikbare kredieten worden uitgevoerd.
d) Grondprijzen
De grondprijzen worden vastgesteld conform de systematiek en uitgangspunten genoemd in
de door het college vastgestelde grondprijzennota.
e) Grondverkoop
Binnen de categorie woningbouw heeft in 2010 grondverkoop plaats gevonden in de plannen
De Gilden 1e en 2e fase, Park (De Helling). In de categorie bedrijventerreinen geldt dit voor
de plannen Business Zone Delta 4e en 5e fase, Oldebroekerweg en Tarpan voor een totaal
van afgerond 2,6 ha. Voor de categorie winkel- en bijzondere bebouwing heeft er
grondverkoop binnen het plan Bloemenzoom plaatsgevonden.
f) Exploitatieopzetten
Jaarlijks wordt per 1 januari van het jaar alle grondexploitaties op uniforme wijze in beeld
gebracht en wordt inzage gegeven in het weerstandsvermogen van de grondexploitaties. De
voorliggende Perspectiefnota 2011 wordt aan de raad aangeboden in het kader van de
jaarrekening 2010.
g) Waardering overige gronden
Het Hanzekwartier is in 2010 opnieuw getaxeerd. De huidige verkoopwaarde (de
marktwaarde in huidige staat bij verkoop indien geen planontwikkeling plaats vindt)
bedraagt € 3,8 mln. zodat een afboeking van € 0,7 mln. (inclusief planontwikkelingskosten en
rente) noodzakelijk was. Dit is conform de BBV-eisen (art. 63 en 65 ) en de aanbevelingen
van de commissie BBV uit 2008.
In de lijn van deze systematiek zijn ook de andere plannen binnen dit onderdeel bekeken.
Daar waar de taxatiewaarden lager ligt dan de boekwaarde heeft een afboeking
plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een afboeking op de complexen Bijzondere
bebouwing Dronten (de Wissel), Dronterringweg en Bijzondere bebouwing Biddinghuizen
(Havenweg) met € 0,6 mln.
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3. Ontwikkelingen per complex
Hieronder is weergegeven de stand van de boekwaarden per 31-12- 2010 van de complexen
per kern. In de bijlage “Staat van Boekwaarden 2010” zijn alle complexen met de
onderliggende mutaties weergegeven.
Woningbouw
Kern Dronten
Complex
(bedragen x € 1 mln.)
010 Dronten west hoofdstructuur
030 De Gilden
031 De Gilden 1e fase
032 De Gilden 2e fase
033 De Gilden Wisentzone
034 De Gilden 3e fase
045 De Boeg
192 Morinel
193 De Ark
171 Parkgebied
173 Havenkom
totaal

boekwaarde
31-12-2010
-11,91
20,74
0,00
0,00
0,00
0,00
1,40
-0,42
0,07
-2,45
-0,65
€
6,77

• Dronten West – De Gilden ( complexen 010, 020, 025 en 030)
Voor de woningbouwcomplexen die vallen binnen het gebied Dronten West hebben de
mutaties met name betrekking op de toegerekende rente over de boekwaarde, de
organisatiekosten, uitvoeringskosten en grondverkoop van De Gilden 1e fase en 2e fase.
• De Boeg (complex 045)
In juni 2003 is voor het wijkontwikkelingsplan De Boeg de exploitatieopzet door de
gemeenteraad vastgesteld. Ten laste van het rekeningresultaat (2003-2010) is een
voorziening gevormd van € 2,1 mln. In 2010 is een start gemaakt met de bouw van het
laatste appartementen complex dankzij inzet van de “Tijdelijke Stimuleringsregeling
Woningbouwprojecten”, ingesteld door het Rijk. De gemeentelijke bijdrage bedroeg circa €
0,1 mln.
• De Morinel / De Grutto (complex 192)
De bouw van 22 sociale koopwoningen is in 2010 afgerond. De afwerking van de openbare
ruimte zal in 2011 worden afgerond.
• De Ark (complex 193)
De gronden voor het hoofdgebouw en 2 appartementengebouwen zijn in 2006 verkocht. Het
hoofdgebouw is in 2009 gereedgekomen. De naastgelegen gronden zijn bestemd voor 4
appartementengebouwen. Voor de laatste 2 appartementengebouwen moet de grond nog
worden verkocht. De verwachting is dit in 2011 te effectueren. De raad heeft het laatste
bouwplan afgekeurd omdat het niet voldeed aan de gestelde kaders. Voor de 4 nog te
bouwen appartementengebouwen is een nieuw bouwplan ontwikkeld. Een nieuw
bestemmingsplan is in voorbereiding. De kosten in 2010 hebben voornamelijk betrekking op
werken in de openbare ruimte (aanpassing De Oost/Lijzijde), organisatiekosten en rente over
de boekwaarde. Ondanks dat er geen sprake meer is van een sluitende grondexploitatie is
rekening gehouden met de toezegging van de raad (zie raadsbesluit 30 november 2006) om
maximaal € 130.000,- te besteden voor voorzieningen (inclusief voorzieningen voor de
jeugd/jongeren) voor de buurt in de omgeving.
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• Parkgebied (complex 171)
In 2009 is een deel van het resterende plangebied verkocht voor de realisatie van twee
appartementengebouwen en in 2010 zijn deze 2 gebouwen gerealiseerd. De afwerking van
de openbare ruimte om het eerste appartementen gebouw is afgerond. Met de ontwikkelaar
zijn afspraken gemaakt over de fasering en ontwikkeling van de appartementengebouwen.
Deze afspraken zullen in 2011 verder worden uitgewerkt.
• Havenkom (complex 173)
In 2008 is de grond rondom de sporthal voor 74 woningen verkocht. Hiervan zijn in 2009 45
woningen in aanbouw genomen. De overige nog te realiseren 29 woningen zullen naar
verwachting in 2012 gereed komen. De investeringen hebben met name betrekking op de
afwerking van de openbare ruimte, organisatiekosten en rente. Het gebied nabij de
hockeyvelden voor plm. 30 woningen is nog in ontwikkeling.
Kern Biddinghuizen
Complex
(bedragen x € 1 mln.)
200 De Kaai masterplan
202 De Kaai 1e, 2e, 3e en 5e fase
230 De Graafschap
240 De Voor
totaal

boekwaarde
31-12-2010
0,37
-0,77
6,27
0,02
5,88

• De Kaai (complex 200 en 202)
De 1e fase is afgerond en de 2e fase nagenoeg. De uitvoering van de 3e fase voor 50
woningen is in 2009 gestart. Deze 3 fasen worden volledig door en voor rekening van een
projectontwikkelaar uitgevoerd. (Besluit B&W 10 juni 2003). Afspraken zijn gemaakt over de
vanuit deze plannen te generen afdrachten voor de aanleg van de boulevard (maximaal €
340.000,-- inclusief voorbereiding- en toezichtkosten, prijspeil 2011). Het ontwerp voor de
boulevard is inmiddels vastgesteld. Het aanlegniveau is nog afhankelijk van eventueel te
ontvangen subsidie. De subsidietoekenning staat echter onder druk.
De beoogde ontwikkeling van de 4e fase door een nieuwe ontwikkelende partij blijkt op dit
moment niet mogelijk.
• De Graafschap (complex 230)
De grondexploitatie is in 2009 door de raad vastgesteld. In 2010 heeft de raad besloten een
grondprijskorting van 5% te verlenen en een subsidiebedrag van maximaal € 5000,- per
woning beschikbaar te stellen voor energiebesparende maatregelen voor de woningen in de
1e fase (161 stuks). De voorbereidingen (bestek etc) voor het bouwrijpmaken zijn eind 2010
gestart zodat voor de bouwvak vakantie in 2011 de 1e fase bouwrijp is. In 2010 is de
benodigde grond voor de 1e fase verworven. Naast deze kosten is de boekwaarde
toegenomen door de planontwikkeling en rente kosten. Voor de aanleg van het park is een
subsidie aanvraag ingediend. De subsidietoekenning staat echter onder druk.
• De Voor (complex 240)
De grondexploitatie is in 2007 door de raad vastgesteld. De ontwikkeling en uitvoering wordt
volledig door OFW gedaan. Voor dit plan is een ISV-subsidie toegekend van € 320.000,00.
De grond voor het laatste appartementengebouw is in maart 2011 verkocht.
Voor het negatieve exploitatiesaldo per 1-1-2011 is een voorziening getroffen van
€ 83.600,00
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Kern Swifterbant
Geen actuele complexen

Winkel- en bijzondere bebouwing
Kern Dronten
Complex
(bedragen x € 1 mln.)
012 ECU woon/ werk
015 Dronten west centrumgebied
115 De West-kantoren
178 Parkeerterrein De Bolder
totaal

boekwaarde
31-12-2010
0,68
0,54
0,11
0,37
1,70

• ECU (woon/werk) (complex 012)
De ontsluiting van dit plan vanaf de Spoordreef verhoogt naar verwachting de ontwikkelingsmogelijkheden.
• Parkeerterrein De Bolder (complex 178)
In 2009 heeft de verwerving van het oude postkantoor (TNT gebouw) plaatsgevonden. Voor
het ontstane exploitatietekort is een voorziening getroffen. In 2010 is het parkeer terrein
gerealiseerd. In 2011 zal het complex financieel worden afgewikkeld.
Kern Biddinghuizen
Complex
(bedragen x € 1 mln.)
262 Winkelcentrum Biddinghuizen
271 Driehoek Baan woon/werk
totaal

boekwaarde
31-12-2010
0,00
0,20
0,20

• Winkelcentrum Biddinghuizen (complex 262)
In 2010 is het complex definitief afgesloten.
• De Driehoek Biddinghuizen (complex 271)
De tot nu toe gemaakte kosten betreffen voornamelijk planontwikkelingskosten en rente.
Kern Swifterbant
Complex
(bedragen x € 1 mln.)
371 Bloemenzoom woon/werk
totaal

boekwaarde
31-12-2010
0,76
0,76

• Bloemenzoom (complex 371)
In 2003 is dit plan voor wonen-werken bouwrijp gemaakt. In de raad van november 2004 is
besloten het zuidelijk deel van dit plan te herontwikkelen tot woningbouw. De benodigde
ruimtelijke procedures hiertoe zijn toen in gang gezet. Per 1-1-2007 is dit in de
grondexploitatie verwerkt. Het oorspronkelijk geprognosticeerde resultaat van € 1,8 mln
bedraagt momenteel € 2,4 mln.
Met OFW is overeenstemming over de grondprijs en het programma voor 36 koop- en 20
huurwoningen. Het bestemmingsplan is begin 2010 onherroepelijk geworden. De
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verlotingprocedure voor de uitgifte van tien particuliere heeft geresulteerd in 2 grondverkopen
in 2010. Per 31-12-2010 zijn er nog 8 particuliere en 11 woon-werk kavels beschikbaar.

Bedrijventerreinen
De verkopen inzake bedrijventerreinen laten het volgende beeld zien:
Hectares
Verkoopopbrengst
Gem. prijs per m2

2006
1.3
€ 1.092.000
€ 84.12

2007
3.8
€ 2.663.000
€ 69.53

2008
9,4
€ 6.092.549
€ 65,07

2009
1,4
€ 824.245
€ 61,03

2010
2,6
€ 1.707.645
€ 66,45

De in de tabel genoemde prijzen betreffen de gemiddelde verkoopprijzen. Voor de
bedrijventerreinen gelegen in Biddinghuizen en Swifterbant liggen de prijzen lager dan voor
de bedrijventerreinen in Dronten.
De grondprijzen zijn voor 2010, zoals ook in 2009, bevroren op het niveau van 2008.
Elk jaar worden de grondexploitaties geactualiseerd en een inschatting gemaakt van de te
verwachte uitgifte van de bedrijventerreinen. Tot 2010 werd uitgegaan van een
uitgifteprognose van 6,5 ha. Met ingang van 2011 is deze bijgesteld naar 4 ha. Dit conform
het raadsbesluit van 16 december 2010. In deze prognoses zit begrepen de ontwikkeling van
0,5 ha. door derden in Biddinghuizen.
De voorraad direct uitgeefbare bedrijventerreinen bedraagt per 31-12-2010 19,0 ha. Deze
bestaat uit het totaal van afspraken (3,4 ha.) en direct nog uit te geven gronden (16,1 ha.).

In onderstaand tabel is een en ander weergegeven:
Voorraad bedrijventerrein per 31 december 2010
gemeente
In hectare (ha)
uitgeefbaar
afspraken
prijzen 2010 terstond toekomst
totaal
Business Zone Delta
0,9
7,3
8,2
Oldebroekerweg 1e fase
0,5
2,4
2,9
Oldebroekerweg 2e fase (2011/12)
Tarpan
1,9
6,4
8,3
Poort van Dronten fase 1 (2012)
19,0
19,0
Totaal voorraad 31-12-2010
3,4
16,1
19,0
38,5
Nog te ontwikkelen
Tarpan
Poort van Dronten fase 2
Poort van Dronten fase 3
totaal nog te ontwikkelen

4,0
34,0
24,0
62,0

derden
totaal

11,8

11,8

4,0
34,0
24,0
62,0

Met de eerder genoemde gemiddelde uitgiftesnelheid van 4 ha. (inclusief ontwikkeling door
derden van 0,5 ha.) kan tot en met 2020 in de vraag worden voorzien.
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Per kern en complex zal hieronder de stand van de boekwaarden worden weergegeven.
Kern Dronten
Complex
(bedragen x € 1 mln.)
150 BZ Delta hoofdstructuur
151 BZ Delta 1e fase
152 BZ Delta 2e fase
153 BZ Delta 3e fase
154 BZ Delta 4e fase
155 BZ Delta 5e fase
160 Poort van Dronten
totaal

boekwaarde
31-12-2010
-0,23
-0,66
0,00
-0,42
-0,24
-0,91
7,90
5,44

• Business-zone Delta hoofdstructuur (complex 150)
De kosten van de Energiebrug zijn voor 25% ten laste van deze exploitatie gebracht.
Door het bereiken van 90% van de gerealiseerde kosten ten opzichte van het totaal is in
2010 een voorlopige winst genomen van € 750.000,-.
• Business-zone Delta 1e - 5e fase (complex 151 t/m 155)
In 2010 is de 2e fase definitief afgewikkeld met een winstneming van € 247.550,-.
In de 4e fase is door het bereiken van 90% van de gerealiseerde kosten en 95% van de
gerealiseerde opbrengsten ten opzichte van het totaal in 2010 een voorlopige winst genomen
van € 2.000.000,-.
In 2010 is in totaal 1,1 ha. verkocht. Per 31-12-2010 is binnen de 1e t/m 5e fase, naast
lopende afspraken voor 0,9 ha., nog 7,3 ha. in vrije voorraad.
• Poort van Dronten (complex 160)
In 2005 heeft de gemeenteraad de grondexploitatie vastgesteld en vervolgens in 2006 het
bestemmingsplan. Op de te verwerven gronden voor de ontwikkeling van de 2e fase is de
Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd. Op basis van het raadsbesluit van 16 december
2010 waarin o.a. de gemeentebrede uitgifteprognose van 6,5 naar 4 ha. is bijgesteld is
besloten deze grondexploitatie te splitsen. In 2011 zal aan de raad de herziene
grondexploitatie voor de 1e fase ter besluitvorming worden voorgelegd. In 2012 kunnen de
eerste kavels worden verkocht.
Kern Biddinghuizen
Complex
(bedragen x € 1 mln.)
285 Oldebroekerweg 1e fase
totaal

boekwaarde
31-12-2010
-2,18
-2,18

• Oldebroekerweg, Biddinghuizen (complex 285)
Na vaststelling van het bestemmingsplan voor de 1e fase in 2000 is de verkoop van gronden
redelijk voorspoedig verlopen. In 2010 is 0,9 ha. verkocht. Per 31-12-2010 zijn voor 1,3 ha.
afspraken gemaakt en bedraagt de vrije voorraad 2,5 ha. Na planwijziging is in 2010 gestart
met de uitgifte van 6 woon-werk kavels aan de Korenmaaier en de voorbereiding van de
aanleg van de waterpartij. De voor de 2e fase in het bestemmingsplan opgenomen
uitwerkingsbevoegdheid, dat door derden zal worden ontwikkeld, wordt in 2011 terhand
genomen.
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Kern Swifterbant
Complex
(bedragen x € 1 mln.)
382 Tarpan
totaal

boekwaarde
31-12-2010
-0,89
-0,89

• Tarpan (complex 382)
In 2010 is 0,6 ha. verkocht. Per 31-12-2010 zijn voor 1,9 ha. afspraken gemaakt en bedraagt
de vrije voorraad 6,4 ha.
Vestiging voor het gehele gebied is mogelijk voor bedrijven in de milieucategorieën 1 t/m 4.
Overige gronden
Complex
Dronten (bedragen x € 1 mln.)
040 Zuid Flevomanege
110 Bijz.bebouwing Dronten
121 Hanzekwartier
140 Dronterringweg
177 Steenbergen
190 Overige gronden Dronten
191 Wisentweg
194 Groenvoerdrogerij
195 Fazantendreef
Biddinghuizen
270 Bijz.bebouwing Biddinghuizen
286 Oldebroekerweg 2e fase
290 Overige gronden Biddinghuizen
509 Spijkweg (108 ha./Jamboree-terr.)
Swifterbant
320 Rivierduinweg
390 Overige gronden Sw.bant
totaal

boekwaarde
31-12-2010
0,14
0,00
3,75
1,44
0,00
-0,09
0,06
0,14
-0,04
0,02
0,02
0,00
3,56
0,21
0,00
9,21

Kern Dronten
• Hanzekwartier (complex 121)
In 2009 heeft binnen dit complex Hanzekwartier op advies van de accountant een afboeking
plaatsgevonden van € 9,1 mln. voor het verschil tussen de verkoopwaarde ( de marktwaarde
in huidige staat bij verkoop indien geen planontwikkeling plaats vindt) en de boekwaarde. In
2010 is de marktwaarde opnieuw vastgesteld waardoor er nogmaals een afboeking moest
plaatsvinden van € 0,7 mln.
Fase 1 van de structuurvisie, het opstellen van de notitie Koers en Keuzes, is in 2009
afgerond. De raad, ondernemers en bevolking zijn hierbij nauw betrokken. Fase 2
(ontwerpstructuurvisie) en Fase 3 (vaststellen structuurvisie) van het planproces is in 2010
verder uitgewerkt en zal in 2011 aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.
Daarnaast is gestart met de voorbereiding (VO) van de inrichting van de stationsomgeving.
In 2011 zal het definitief ontwerp en het benodigd krediet voor de uitvoering ter
besluitvorming aan het college en raad worden aangeboden. Met de NS zijn afspraken
gemaakt over de realisatie van een P+R terrein.
De gemeente Dronten heeft binnen dit plan in de afgelopen jaren 9 bedrijfsobjecten
aangekocht. Deze hebben een oppervlakte van 4,7 ha. Verder zijn in eigendom 6,4 ha. in
erfpacht uitgegeven gronden en 23,6 ha. openbare ruimte.

Jaarverslag 2010 / Perspectief grondexploitaties 1-1-2011

Versie 2011-04-19

11

• Dronterringweg (complex 140)
De boekwaarde van dit perceel betreft het aangekochte erfpachtrecht, groot 29,2 ha. met
bedrijfsbebouwing en het toegerekende exploitatiesaldo (rente, erfpachtcanon minus
pachtopbrengsten). In 2009 is de verkoopwaarde getaxeerd (de marktwaarde in huidige staat
bij verkoop indien geen planontwikkeling plaats vindt). In 2010 is het verschil tussen de
boekwaarde en verkoopwaarde van € 0,3 mln. afgeboekt.
• Steenbergen (complex 177)
In 2009 is de boekwaarde van € 0,8 mln. afgeboekt omdat de kosten van handhaving van
deze openbare parkeervoorziening niet door de beoogde ontwikkeling kunnen worden
gedragen. De aanwezige ruimte van € 1,9 mln. binnen het weerstandsvermogen voor een
(gebouwde) parkeervoorziening is gehandhaafd en benoemd onder de specifieke risico’s.
Verdere besluitvorming hierover komt aan de orde bij de vaststelling van de structuurvisie
Dronten.
• Flevomanege (complex 040)
Voor deze locatie is de voorbereiding gestart voor een ontwikkeling van een woonwijk met
als doelgroep 55+ en een aanbod van voorzieningen voor deze groep. Door de gemeente zal
2,98 ha. als ontwikkelgrond worden ingebracht. De ontwikkeling kent echter wat tegenslagen
vanwege de huidige economische omstandigheden. Een tweetal ontwikkelende partijen
hebben zich hierdoor teruggetrokken. Er zijn gesprekken gaande met nieuwe partijen. Het
wachten is op een passend stedenbouwkundig plan op initiatief van de Flevomanege.
Plannen zijn gereed om de flevomanege te huisvesten aan de Wisentweg.
• Groenvoerdrogerij (complex 194)
In 2010 heeft de planvoorbereiding plaatsgevonden voor een nieuwe ontwikkeling op de
locatie van de groenvoerdrogerij. Dit heeft geleid tot een selectieprocedure. Er heeft een
update van het bodemonderzoek en asbestonderzoek plaats gevonden. De
sloopwerkzaamheden zijn afgerond.
Het College heeft op basis van de selectieprocedure de voorlopige gunning verleend aan het
MEC te Lelystad. De kosten voor het wijzigen van het bestemmingsplan komen voor
rekening van de initiatiefnemer. De gemeente zorgt alleen voor het bestemmingsplanproces.
Het streven is om deze locatie medio 2011 te verkopen.
• Fazantendreef (Wiekslag) (complex 195)
Met OFW is in 2008 een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van 24 senioren
woningen en een maatschappelijke voorziening voor gehandicapten. OFW verkrijgt de grond
in huidige staat tegen vergoeding van de gemeentelijke plankosten en de benodigde
infrastructurele aanpassing aan de Fazantendreef. In 2010 heeft OFW de afgesproken
bijdragen betaald.
Kern Biddinghuizen
• Terrein Spijkweg (complex 509)
Dit terrein met een grootte van ongeveer 108 hectare is in 1995 gebruikt voor de Wereld
Jamboree. In 1994 is een overeenkomst met SBA Projectontwikkeling BV gesloten om te
komen tot ontwikkeling van een plan voor 700 recreatiewoningen met een ecologische
verbindingszone. In december 2005 is vervolgens een overeenkomst gesloten met SBA en
Stichting NET (MOJO) om te komen tot een gewijzigde invulling van het terrein. Een deel
evenemententerrein, 350 recreatiewoningen en een ecologische verbindingszone. Vanwege
een MER-procedure van de provincie Flevoland heeft het enige tijd geduurd voordat de
initiatiefnemers gestart zijn met de bestemmingsplanprocedure. Eind 2008 is deze in een
versneld proces terecht gekomen vanwege een einddatum in de overeenkomst. Tijdens dit
proces is in 2009 ongeoorloofde staatssteun geconstateerd.
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Het bestemmingsplan (incl. MER en beeldkwaliteitsplan) is in december 2009 door de
gemeenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk in 2011
onherroepelijk. De onderhandelingen over de verkoop van de 108 hectare voor een
marktconforme prijs lopen nog.
Een taxatie ligt ten grondslag aan de overeen te komen verkoopprijs. Deze taxatie is
aanzienlijk hoger dan de huidige boekwaarde.
• Overige gronden Biddinghuizen (complex 290)
Binnen dit plan zijn geen gronden meer verantwoord.
Kern Swifterbant
• Overige gronden Swifterbant (complex 390)
Binnen dit plan zijn geen gronden meer verantwoord.
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Staat van boekwaarden 2010
Boekwaarde
per 31-12-2009

C o m p l e x
Opp.

Bedrag
€

correctie
openingsbalans

Boekwaarde
per 01-01-2010
Opp.

Verwerving / Inbreng
van gronden
Bedrag
€

Opp.

(Nog) niet
te verr.

Bedrag
€

50.000
510.690
135.469
-10.365
20.776
0
-5.227
-1.243
-1.419
-1.975
-22.128
0
0
0
0
0
255.220
1.800

-12.771.097,08
54.413.793,19
-16.958.923,55
-6.592.883,20
-9.776.770,63
6.851,04
1.465.491,64
-2.560.367,56
-999.557,82
-634.239,80
-301.571,62
347.948,59
-502.896,55
-244.117,20
-226.807,02
14.600,59
3.536.003,14
-806,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50.000
510.690
135.469
-10.365
20.776
0
-5.227
-1.243
-1.419
-1.975
-22.128
0
0
0
0
0
255.220
1.800

-12.771.097,08
54.413.793,19
-16.958.923,55
-6.592.883,20
-9.776.770,63
6.851,04
1.465.491,64
-2.560.367,56
-999.557,82
-634.239,80
-301.571,62
347.948,59
-502.896,55
-244.117,20
-226.807,02
14.600,59
3.536.003,14
-806,30

sub-totaal

909.023

8.214.649,86

0,00

909.023

8.214.649,86

Industrieterreinen
15.0 Business-zone Delta hoofdstr.
15.1 Business-zone Delta 1e fase
15.2 Business-zone Delta 2e fase
15.3 Business-zone Delta 3e fase
15.4 Business-zone Delta 4e fase
15.5 Business-zone Delta 5e fase
16.0 Poort van Dronten
16.1 Poort van Dronten 1e fase
28.5 Oldebroekerweg
38.2 Tarpan

24.798
50.699
75.439
50.048
62.248
236.286
323.147
0
80.374
173.455

-1.582.979,67
-644.784,49
-289.258,49
-417.629,81
-1.896.585,15
-440.199,26
10.009.610,83
-55.354,02
-1.627.970,01
-616.789,18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

24.798
50.699
75.439
50.048
62.248
236.286
323.147
0
80.374
173.455

-1.582.979,67
-644.784,49
-289.258,49
-417.629,81
-1.896.585,15
-440.199,26
10.009.610,83
-55.354,02
-1.627.970,01
-616.789,18

1.076.494

2.438.060,76

0,00

1.076.494

2.438.060,76

Winkel- en bijzondere bebouwing
1.2 ECU - wonen / werken
1.5 Dronten-west Centrumgebied
11.5 Kantoorvilla's De West
17.8 Parkeerbos/ Rotonde
26.2 Winkelcentrum Biddinghuizen
27.1 Driehoek Baan wonen / werken
37.1 Bloemenzoom wonen / werken

0
-681
0
5.236
0
0
45.728

642.312,80
452.041,41
95.683,48
128.693,62
-1.275,00
192.435,20
848.998,68

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
-681
0
5.236
0
0
45.728

642.312,80
452.041,41
95.683,48
128.693,62
-1.275,00
192.435,20
848.998,68

sub-totaal

50.283

2.358.890,19

0,00

50.283

2.358.890,19

0

0,00

0,00

2.035.800

13.011.600,81

0,00

2.035.800

13.011.600,81

0,00

2.892.912,88

0,00

4.0 De Zuid-Flevomanege
0
11.0 Bijzonder bebouwing Dronten
41.920
12.1 Hanzekwartier (De Morinel/NS-station c.a.) 48.743
14.0 Dronterringweg
0
17.7 Steenbergen
0
19.0 Overige gronden Dronten
2.600
19.1 Wisentweg
0
19.4 Groenvoerdrogerij
0
19.5 Fazantendreef
0
27.0 Bijzondere bebouwing Biddingh.
1.822
28.6 Oldebroekerweg 2e fase
0
29.0 Overige gronden B'hzn.
0
32.0 Rivierduinweg
0
39.0 Overige gronden Sw'bant
0
50.9 Spijkweg (108 ha)
1.073.790

124.942,02
347.507,68
4.060.000,00
1.677.925,76
-0,00
-16.371,57
58.414,49
81.907,81
2.444,92
99.147,56
13.795,23
-4.311,23
157.798,02
0,00
3.569.605,51

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
41.920
48.743
0
0
2.600
0
0
0
1.822
0
0
0
0
1.073.790

124.942,02
347.507,68
4.060.000,00
1.677.925,76
-0,00
-16.371,57
58.414,49
81.907,81
2.444,92
99.147,56
13.795,23
-4.311,23
157.798,02
0,00
3.569.605,51

sub-totaal

Totaal gronden in exploitatie

200.540,00
276.596,78

432,55
75.921,55
111.639,04
132.423,57
35.294,76
44.489,60
5.700,43
15.509,00
21.147,24

119.609,65

17.176,55

2.149.922,45

2.746.668,88

0,00

96.106,00

146.244,00

0,00

56.703,74
258.938,69
174.525,86
335.234,95
51.262,09
40.525,81
7.116,98
45.190,30
79.284,97
27.256,04
63.790,59
7.782,91
7.335,52
20.075,36

500,00
2.790,00
167.392,23
46,32

197.165,93
16.956,06

630.462,84

1.389.145,80

214,53
3.413,71
652,62
3.408,23
16.480,63
33.942,75
17.677,23

50.138,00

0

Uitvoeringskosten
Rente
(BRM, TAW, Groen, Verlichting) boekwaarde
5,0%

Woningbebouwing
1.0 Dronten-west hoofdstructuur
3.0 Dronten West De Gilden
3.1 De Gilden 1e fase
3.2 De Gilden 2e fase
3.3 De Gilden - Wisentzone
3.4 De Gilden 4e fase
4.5 De Boeg
17.1 Deelgebied Park
17.3 Locatie Havenkom-zuid
19.2 De Morinel/ de Grutto (de Reeve)
19.3 De Ark - woonzorgzone
20.0 De Kaai - Masterplan
20.1 De Kaai 1e fase (RWZI - lokatie)
20.2 De Kaai - 2e fase
20.3 De Kaai - 3e fase
20.5 De Kaai - Boulevard
23.0 De Graafschap
24.0 De Voor

0

Organisatiekosten
overig
directe uren

BTW

1.234.828,31
558.914,23
510.817,12
361.628,67
427.348,55

-638.554,85
2.720.689,66
-847.946,18
-329.644,16
-488.838,53
342,55
73.274,58
-128.018,38
-49.977,89
-31.711,99
-15.078,58
17.397,43
-25.144,83
-12.205,86
-11.340,35
730,03
176.800,16
-40,32

16.471,87
186.704,83
294.170,00
39.577,00
186.592,44

-4.150,00
2.553,50
9.724,55

3.825.181,07

0,00

679.300,00

410.732,49

-79.148,98
-32.239,22
-14.462,92
-20.881,49
-94.829,26
-22.009,96
500.480,54
-2.767,70
-81.398,50
-30.839,46

10.252,63
9.193,21

15.864,05
4.444,06
15.946,04
26.180,63
88.173,30
38.300,39
39.190,83
45.573,68
86.363,38

95.235,54

360.036,36

836.251,20

217,50
4.980,40

22.364,90

5.822,64
52.636,46
1.832,30
15.272,11
651,48
529,33
58.553,75

53.221,01

135.298,07

203.954,41

0,00

117.944,51

778.919,39

1.884.480,23

4.865.386,68

0,00

650.580,04

362,65
176.494,61
25.168,00

245.447,24
4.444,06

2.888,77
10.744,98
17.222,36

10.726,75
40.224,65
57.981,10
4.263,25
43.755,45
0,00

121.903,04

32.115,64
22.602,07
4.784,17
6.434,68
-63,75
9.621,76
42.449,93

195.826,70
1.275,00
1.654,81

Overige gronden
10.870,20

52.428,84

1.782,49
1.482,00
25.474,44

6.247,10
17.375,38
203.000,00
83.896,29
0,00
-818,58
2.920,72
4.095,39
122,25
4.957,38
689,76
-215,56
7.889,90
0,00
178.480,28

9.692,40

5.126,88
27.850,94
936,51

1.580,60

15,76
9.714,30
41.664,47
44.180,52

41.455,88

Totaal overige gronden

1.168.875

10.172.806,19

0,00

1.168.875

10.172.806,19

0

52.428,84

0,00

274.960,47

387.510,48

11.273,00

0,00

508.640,31

TOTAAL grondexploitatie

3.204.675

23.184.407,01

0,00

3.204.675

23.184.407,01

0

2.945.341,72

0,00

1.053.879,86

2.271.990,71

4.876.659,68

0,00

1.159.220,35

Erfpachtsgronden

97.776,00

652.910,71

0,00

97.776,00

652.910,71

T O T A A L boekwaarde

3.302.451

23.837.317,72

0,00

3.302.451

23.837.317,72
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1.191.865,89

Rente rekening
courant

Overige baten
en lasten

Fonds
bovenw.
voorz.

Bijdragen
Opp.

Betaald

Opbrengst verkoop
grond
Ontvangen

Opp.

Bedrag

Mutaties totaal 2010
Opp.

Bedrag

Afwikkeling complexen
Opp.

Bedrag

Boekwaarde
per 31-12-2010
Opp.

Cpl.

Bedrag

KVS

26.291,16
16.371,69
-24.023,52
-49.787,53
7.594,07

-19.268,00
-12.585,00
-150.578,02
-87.484,50

153.650,25
223.775,25

223.968,00
139.980,00

-2.940,00
-81,24
4.204,34
2.069,95
1.652,43

34.995,00
20.997,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

860.972,91
3.894.847,60
-2.378.504,95
-1.991.403,75
32.660,94
85.357,96
-68.376,14
105.641,51
348.828,66
218.900,00
373.743,08
25.180,34
-25.144,83
-8.270,34
215.508,78
6.073,53
2.730.602,74
16.962,06

5.297.027,50

0

4.443.580,10

287.872,00
550.680,00

504.804,00
364.289,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

600.365,55
-12.961,46
41.708,07
-1.527,22
-338.481,97
-466.255,33
619.731,64
95.394,59
-547.815,83
-268.610,21

1.707.645,00

0

-278.452,18

220.664,00

0
0
0
0
0
0
0

38.155,78
83.107,70
17.361,45
239.333,34
1.862,73
10.151,09
-85.704,57

2.495.562,50
2.696.533,00

168.000,00

2.319,77
36.354,42

-6.757,00

20.025,54

-276.672,52

377.425,50

0,00

119.000,00

132.663,00

153.978,00

-27.731,00

340.000,00

3.400,00
131.896,00

976.926,00

359.288,00

0

936,31
-9.168,72
-10.211,11
1.867,48
990,36
-15.227,19
-18.842,09
-49.654,96

-45.694,96
-34.700,00
-6.475,70
6.048,30
-80.822,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0

4.577,49

0

50.000
510.690
135.469
-10.365
20.776
0
-5.227
-1.243
-1.419
-1.975
-22.128
0
0
0
0
0
255.220
1.800

-11.910.124,17
58.308.640,79
-19.337.428,50
-8.584.286,95
-9.744.109,69
92.209,00
1.397.115,51
-2.454.726,04
-650.729,16
-415.339,80
72.171,46
373.128,92
-528.041,37
-252.387,54
-11.298,24
20.674,12
6.266.605,88
16.155,76

0,00

931.598

12.658.229,97

750.000,00

24.798
50.699
75.439
50.048
62.248
236.286
323.147
0
80.374
173.455

-232.614,12
-657.745,95
-0,00
-419.157,03
-235.067,11
-906.454,60
7.855.481,47
40.040,57
-2.175.785,85
-885.399,39

1.076.494

2.383.297,99

0
-681
0
5.236
0
0
45.728

680.468,58
535.149,11
113.044,94
368.026,96
0,00
202.586,29
763.294,12

247.550,42
2.000.000,00
-2.773.861,00

0

223.689,42

-587,73

-3.333,96

-500,00

13.770,00

1.243,53

-500,00

13.770,00

0,00

0,00

0,00

0

220.664,00

0,00

304.267,53

0,00

-587,73

50.283

2.662.569,99

-28.385,89

-357.994,88

391.195,50

0,00

976.926,00

359.288,00

0

7.225.336,50

0

4.469.395,45

0

223.101,69

2.058.375

17.704.097,96

-2.550,00
-229.587,08
-44.500,00

119.609,65

509,92

-9.082,28
2.136,10

125.010,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17.117,30
-104.421,62
405.557,09
69.008,35
0,00
-75.009,06
6.538,82
59.001,37
-45.640,64
4.973,14
10.404,06
198,56
49.554,37
-1.000,00
-11.791,32

0
41.920
48.743
0
0
2.600
0
0
0
1.822
0
0
0
0
1.073.790

142.059,32
0,00
3.750.000,00
1.440.000,00
-0,00
-91.380,63
64.953,32
140.909,18
-43.195,73
22.349,08
24.199,29
-4.112,67
207.352,39
0,00
3.557.814,19

563,59

0,00

-736,40

14.560,00

31.403,00

414,12

-3.528,00

-1.000,00
-272.380,00

-3.190,89

-556.549,14

-31.576,78

-914.544,02

0,00

-1.505.895,79

-81.771,61

1.000,00

0,00

0,00

0,00

14.560,00

0

276.022,65

0

384.490,42

0

-1.346.348,87

1.168.875

9.210.947,74

391.195,50

0,00

976.926,00

373.848,00

0

7.501.359,15

0

4.853.885,87

0

-1.123.247,18

3.227.250

26.915.045,70

0

-558.706,23

558.706,25

97.776,00

652.910,73

0

4.295.179,64

-564.540,93

3.325.026

27.567.956,42

-591.351,77

-31.576,78

-243.086,06
-715.557,09
-306.934,11

391.195,50

0,00

976.926,00

373.848,00

0

7.501.359,15

Jaarverslag 2010 / Perspectief grondexploitaties 1-1-2011

0

Versie 2011-04-19

15

1.0
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
4.5
17.1
17.3
19.2
19.3
20.0
20.1
20.2
20.3
20.5
23.0
24.0

15.0
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
16.0
16.1
28.5
38.2

1.2
1.5
11.5
17.8
26.2
27.1
37.1

4.0
11.0
12.1
14.0
17.7
19.0
19.1
19.4
19.5
27.0
28.6
29.0
32.0
39.0
50.9

0
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1.

Samenvatting

Met de Perspectiefnota 2011 wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop
uitvoering is gegeven aan het grondbeleid en de doelstelling van de grondexploitaties.
Hiervoor is naast het verwachte resultaat van de gezamenlijke grondexploitaties,
bepaald welke risico’s op deze complexen worden gelopen.
Aan de hand van de stand van de algemene reserve, voorzieningen, claims, uitgaven
op de overige gronden en de exploitatieresultaten van de gronden in exploitatie wordt
de vermogenspositie (aanwezig weerstandvermogen) bepaald. Deze stand wordt
afgezet tegen het gewenste weerstandvermogen om zodoende te kunnen bepalen
hoe de grondexploitatie ervoor staat.

Stand per 1-1-2011
Verwacht resultaat grondexploitaties (zie 3.3.2)
woningbouw
bedrijventerreinen
bijzondere bebouwing
resultaat exploitaties
A
Risico's
algeheel expl. risico's bij 1% extra kst.stijging
afzetrisico stagnatie woningbouw
algeheel risico 2,5 ha minder verkoop bedr.terrein
afzetrisico stagnatie 1,0 ha. bedrijventerrein

7.752.554
10.382.237
2.933.514
21.068.305 pos

B1

2.690.0002.628.0001.875.0007.193.0002.100.0009.293.000- neg

B2

9.210.9478.812.767
398.180- neg

projectgebonden risico's
Totaal stand exploitaties
Risico's op overige gronden
boekwaarden overige gronden
verkoopwaarde overige gronden
Totaal stand, incl. Overige gronden
Reserves, voorzieningen en claims
algemene reserve (inclusief resultaat 2010)
bestemmingreserves
voorzieningen bouwgrondexploitatie
Totaal per 31-12-2010

9.293.00011.775.305

398.18011.377.125

1.809.5941.417.178
6.085.241
5.692.825

claims op algemene reserve
claims op bestemmingsreserve

604.133C

Aanwezig weerstandvermogen

21.068.305

A+B1+B2+C

5.088.692

5.088.692
16.465.817

Gewenst weerstandvermogen

9.149.000

Saldo

7.316.817

De gezamenlijke grondexploitaties geven een gecalculeerd positief resultaat te zien
van ca. € 21,1 mln. Het behalen van dit verwachte resultaat is uiteraard afhankelijk
van veel factoren zoals de verwachte economische ontwikkelingen.
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In deze grondexploitaties is nog niet begrepen die van het Hanzekwartier.
Uiteraard zijn de exploitaties, welke door derden geëxploiteerd worden eveneens niet
inbegrepen. Voorbeelden zijn het project Rivierduinweg in Swifterbant en De Kaai in
Biddinghuizen.
De stand van de reserves, voorzieningen en claims gecorrigeerd met de
exploitatieresultaten, de exploitatierisico’s en risico’s op overige gronden geeft het
aanwezige weerstandvermogen van de grondexploitaties weer.
Het aanwezige weerstandvermogen van € 16,5 mln. afgezet tegen het gewenste
weerstandvermogen van € 9,2 mln. is toereikend.
Het gewenste weerstandsvermogen is in de jaarrekening 2010 becijferd op € 9,2 mln.
In hoofdstuk 6.2 is toegelicht dat deze is opgebouwd uit 3 jaar rentelasten over de
laatst bekende boekwaarde en een component herontwikkelingskosten zijnde 75%
van de toegerekende personeelslasten voor een periode van 3 jaar.
Doordat alle exploitaties in een zelfde uniform rekenschema zijn opgenomen kan
eenvoudig een verschillenanalyse met de gegevens van 2010 worden gemaakt.
Daarom is de Perspectiefnota in aanvulling op de jaarrekening een instrument
waarmee jaarlijks de grondexploitaties nauwlettend kunnen worden geanalyseerd en
aangestuurd.
Ten behoeve van de grondexploitaties welke een tekort vertonen, dient een
voorziening getroffen te worden. Op basis van deze Perspectiefnota moeten de te
treffen voorzieningen voor 2011 verhoogd worden met € 0,7 mln. (inclusief 0,05 mln.
inflatiecorrectie) ten opzichte van de Perspectiefnota 2010.
Om de risico’s die het exploiteren van gronden met zich meebrengen te kunnen
opvangen, dient bij de huidige stand van de grondexploitaties een buffer aanwezig te
zijn van € 9,3 mln., bestaande uit € 7,2 mln. algehele exploitatierisico’s en € 2,1 mln.
projectgebonden risico’s.
De projectgebonden risico’s zijn becijferd op € 2,1 mln. De risico’s op Overige
Gronden zijn becijferd op € 0,4 mln.
Zoals eerder genoemd in het onderdeel jaarverslag is de totale boekwaarde in 2010
toegenomen met € 3,7 mln. van € 23,2 mln. tot € 26,9 mln.
Bij planvertraging blijft de rentefactor nog steeds van invloed op de financiële positie
van de grondexploitaties.
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2.

Aanleiding en opbouw van de Perspectief Grondexploitaties 1-1-2011

2.1.

Beleidsnotitie

Met deze beleidsnotitie wordt voldaan aan de behoefte van zowel het
gemeentebestuur alsmede de gemeentelijke organisatie aan informatievoorziening
over de gezamenlijke grondexploitaties en het financiële resultaat. Het op een
integrale manier weergeven van de gerealiseerde en de geprognosticeerde financiële
resultaten van het grondbeleid is wenselijk. Door een tijdige en deugdelijke
informatievoorziening moet de financiële neerslag van het totale
grondexploitatieproces transparant blijven. Hierdoor kan enerzijds beter inzicht
gegeven worden in de financiële consequenties van het gevoerde (grond)beleid en
kunnen anderzijds besluiten beter afgewogen worden.
In deze nota wordt tevens het uiteindelijk totale exploitatieresultaat van de
grondexploitaties gekwantificeerd.
Door de herziene grondexploitaties gelijktijdig met de jaarrekening ter vaststelling aan
de Raad aan te bieden, wordt voldaan aan de vereisten van het Besluit Begroting en
Verantwoording provincie en gemeente (BBV).
Deze beleidsnotitie geeft een aanzet voor een integrale rapportage over de financieel
economische resultaten en prognoses van het gemeentelijk grondbeleid.
De gemeenteraad heeft in februari 2010 de nieuwe Nota grondbeleid “Grond als basis
voor regie” vastgesteld.
2.2.

Opbouw en status van de nota

De voorliggende Perspectiefnota is als volgt opgebouwd.
In hoofdstuk 3 tot en met 5 wordt het financiële resultaat gekwantificeerd van de
gezamenlijke grondexploitaties. Voor het bepalen van de vermogenspositie en het
weerstandvermogen, zijn drie zaken van belang:
a. de uiteindelijke resultaten van de grondexploitaties: hierop wordt in hoofdstuk
3 ingegaan. Tevens wordt in dit hoofdstuk een nadere analyse gegeven van
een aantal onderdelen van de grondexploitatiecomplexen;
b. de risico’s van grondexploitatieontwikkelingen: zeker gelet op de
geprognosticeerde omzetten, zijn aan het exploiteren van gronden risico’s
verbonden. In hoofdstuk 4 wordt hier nader op ingegaan;
c. de stand en de ontwikkelingen van de algemene reserves,
bestemmingsreserves, claims op deze reserves en de voorzieningen. Dit
wordt in hoofdstuk 5 toegelicht.
In hoofdstuk 6 wordt op basis van de drie hiervoor genoemde zaken het aanwezige
weerstandvermogen van de grondexploitaties bepaald. Deze wordt afgezet tegen het
gewenste weerstandvermogen, welke geformuleerd is in de Perspectiefnota 2010, om
inzicht te verkrijgen of er nog sprake kan zijn van een gezonde bedrijfsvoering van de
grondexploitaties zonder ondersteuning vanuit de algemene middelen.
In hoofdstuk 7 wordt aangegeven hoe de verschillen met het voorgaande jaar zijn.
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3.

Financieel resultaat grondexploitaties

3.1.

Opbouw en indeling grondexploitaties

Om een goed inzicht te kunnen geven in de wijze waarop diverse
beleidsdoelstellingen worden vertaald en gerealiseerd binnen complexen, is de
administratie rondom de grondexploitaties ingedeeld in 4 categorieën:
Woningbouw
010 Dronten west hoofdstr.
030 De Gilden
031 De Gilden 1e fase
032 De Gilden 2e fase
033 De Gilden Wisentzone
034 De Gilden 3e fase
045 De Boeg
171 Park
173 Havenkom
192 Morinel
193 De Ark
200 De Kaai masterplan
202 De Kaai 1e, 2e, 3e en 5e fase
220 De Tas (Baan centrum)
230 De Graafschap
240 De Voor

Bedrijventerreinen
150 BZ Delta hoofdstructuur
151 BZ Delta 1e fase
152 BZ Delta 2e fase
153 BZ Delta 3e fase
154 BZ Delta 4e fase
155 BZ Delta 5e fase
160 Poort van Dronten
285 Oldebroekerweg 1e fase
382 Tarpan

Winkel- en bijz. bebouwing
012 ECU woon/ werk
015 Dronten west centrumgebied
115 De West-kantoren
178 Parkeerterrein De Bolder
271 Driehoek Baan woon/werk
371 Bloemenzoom woon/werk

Overige gronden
040 Zuid Flevomanege
110 Bijz.bebouwing Dronten
121 Hanzekwartier
140 Dronterringweg
177 Steenbergen
190 Overige gronden Dronten
191 Wisentweg
194 Groenvoerdrogerij
195 Fazantendreef
270 Bijz.bebouwing Biddinghuizen
286 Oldebroekerweg 2e fase
290 Overige gronden Biddinghuizen
320 Rivierduinweg
390 Overige gronden Sw.bant
509 Spijkweg (108 ha.)

Onder woningbouw, bedrijventerreinen en winkel- en bijzondere bebouwing vallen alle
lopende grondexploitaties. Onder overige gronden zijn de gronden opgenomen, welke
nog niet in exploitatie genomen zijn.

3.2.

Uitgangspunten en parameters

In deze paragraaf worden beknopt de uitgangspunten en parameters beschreven die
ten grondslag liggen aan de (actualisatie van de) grondexploitatieberekeningen van
de complexen.
1. Parameter voor kostenstijging.
Deze parameter is evenals vorig jaar bepaald op 3%. Dit betekent, dat in de
afzonderlijke grondexploitaties voor de toekomst gerekend is met een jaarlijkse
kostenstijging van gemiddeld 3% over alle kosten .
De verwachting is dat de gemiddelde kostenstijging de komende jaren rond de 3%
zal liggen. In paragraaf 4.2. wordt bij de risicoanalyse aangegeven welk effect een
extra kostenstijging van 1,0% met zich meebrengt. Dit effect is tevens als
algemeen risico benoemd.
2. Parameter voor opbrengstenstijging.
Vergelijkbaar met het jaarlijks stijgen van de kosten is er vanuit gegaan dat ook de
grondopbrengsten naar verwachting een jaarlijkse verhoging kunnen ondergaan.
De inschatting van de vermoedelijke opbrengstenstijging hangt nauw samen met
de huidige hoogte van de verkoopprijzen van bouwgrond. Jaarlijks wordt de
hoogte van de gehanteerde grondprijzen geëvalueerd en worden voor het nieuwe
jaar concrete voorstellen gedaan. Het percentage van de opbrengstenstijging is
gesteld op 2%. Voor het jaar 2011 zijn de grondprijzen met gemiddeld 2%
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verhoogd met uitzondering van de categorie Woningbouw. Deze zijn net als de
laatste 2 jaar bevroren.
Voor de afdrachten in fondsen is wel een periodieke actualisatie van de hoogte
van de dotatie noodzakelijk.
3. Rentepercentage.
In de betreffende exploitatieberekeningen is evenals vorig jaar voor de komende 5
jaar uitgegaan van een rentepercentage van 5,5%. Voor de periode daarna is
uitgegaan van een percentage van 6,5 %. Hierbij wordt geanticipeerd op een
eventuele toekomstige stijging van de lange termijn rente.
4. Prijspeil.
Uitgegaan is van prijspeil 1-1-2011 voor alle kosten en opbrengsten. De
investeringen en opbrengsten worden geacht medio het jaar plaats te vinden.
5. Woningbouwproductie.
De realisatie in 2008, 2009 en 2010 bleven achter bij de prognoses. Voor een
aantal locaties De Gilden zijn de bouwplannen nog niet gestart. Vanaf 2010 is de
afzetprognose binnen dit plan teruggebracht naar 150 kavels per jaar structureel
tot en met 2018.
Voor het plan De Graafschap is uitgegaan van een jaarlijkse uitgifte van 30 kavels
voor de komende 2 jaar en een uitgifte van 60 kavels met ingang van 2013. Naast
deze voor meerdere jaren geldende uitgifteprognoses zijn nog kaveluitgiftes
gepland in de plannen Heuvelpark, Havenkom, De Ark, De Voor en
Bloemenzoom.
6. Uitgifteprognose bedrijventerreinen.
Voor de bedrijventerreinen is geïnventariseerd welke grondvoorraad nog voor
uitgifte beschikbaar is en welke oppervlakte hier op termijn aan wordt toegevoegd.
Op basis van de gemiddelde uitgifte van voorgaande jaren en
marktverwachtingen wordt uitgegaan van een jaarlijkse afzet van 4,0 ha.
gemeentebreed. Eerder werd uitgegaan van 6,5 ha. gemeentebreed. De raad
heeft eind 2010 besloten deze prognose naar beneden bij te stellen.
Rekening houdende met de particuliere ontwikkeling in Biddinghuizen
(Oldebroekerweg) is ten behoeve van de herziening van de grondexploitaties
aangenomen, dat vanaf 2011 ruim 3,5 ha. per jaar zal worden uitgegeven.
Uitgaande van 2,5 ha. in Dronten, 0,5 ha. in Biddinghuizen ( exclusief 0,5 ha.
particuliere ontwikkeling) en 0,5 ha. in Swifterbant. Bij de risicoanalyse is rekening
gehouden met de situatie dat er mogelijk een stagnatie in de uitgifte kan optreden
van 1 ha binnen de gemeentelijke grondexploitaties .
7. Gronduitgifteprijzen.
De gronduitgifteprijzen zijn marktconform vastgesteld, waarbij regionale
ontwikkelingen nauwlettend in de gaten gehouden worden. De grondprijzen
worden jaarlijks door het college herzien. Vanwege de stagnatie in de
woningbouw worden deze prijzen (evenals in 2009) niet geïndexeerd voor het jaar
2010. Voor alle overige categorieën zijn de prijzen met 2% geïndexeerd.
Op startwaarde 1-1-2011 betekent dit voor de in exploitatie genomen gronden
binnen de categorie woningbouw een resultaatsvermindering van € 1,9 mln.
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8. Grondprijskorting / stimulering woningbouw
In kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 van het
ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie is in de 1e en 2e tranche subsidie
toegekend voor 189 woningen. Binnen deze regeling zijn 165 woningen in
uitvoering genomen. Naast deze subsidie van € 6.999,- , een grondprijskorting /
bijdrage van de gemeente van € 3.001,- en een korting / bijdrage door de
ontwikkelende partijen van € 5.000,- is de VON-prijs met € 15.000,- verlaagd.
Voor een tweetal projecten zijn specifieke afspraken gemaakt. Geconstateerd mag
worden dat deze regeling de verkoop van woningen een behoorlijke impuls heeft
gegeven. De opbrengstvermindering van in totaal € 450.000,- is verwerkt in de
grondexploitatieresultaten. In 2010 is binnen de 3e tranche van deze regeling voor
91 woningen subsidie toegekend. De hieraan gerelateerde minder opbrengst
bedraagt € 318.500,-. Dit bedrag is verwerkt in de grondexploitatie resultaten per
1-1-2011.

9. Afdracht aan bestemmingsreserves.
Met ingang van 2009 wordt vanuit de grondexploitatie een bijdrage gestort in de
bestemmingsreserve N23.
Dit in afwachting van de gemeentebrede notitie over bovenwijkse voorzieningen
als integraal onderdeel van de nog op te stellen Structuurvisie. Dit is noodzakelijk
om in de toekomst kostenverhaal toe te kunnen passen. Kostenverhaal moet
gebaseerd zijn op het profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit principe.
De voeding van de bestemmingsreserve geschiedt in principe vanuit de (eigen)
grondexploitaties door een afdracht van het voor 2010 geldende bedrag van €
12,75 per m2 uitgeefbare grond bij een grondgebonden woning en € 1.275,-- per
appartement. Dit bedrag wordt in principe jaarlijks geïndexeerd. De indexatie is
gelijk aan de indexatie van de grondprijzen in de categorie woningbouw.
Daarnaast worden bijdragen ontvangen voor planontwikkeling door derden. Op dit
moment geldt dit voor de particuliere ontwikkeling van het bedrijventerrein
Oldebroekerweg 2e fase.
3.3.

Berekening financieel resultaat grondexploitaties

3.3.1. Inleiding
In de vorige paragraaf zijn de uitgangspunten en parameters beschreven die ten
grondslag liggen aan de actualisatie van de exploitatieopzetten van de diverse
complexen. Hierdoor zijn alle grondexploitaties op een uniforme manier
geactualiseerd.
3.3.2. Resultaten grondexploitatiecomplexen
In onderstaand overzicht zijn per complex aangegeven de boekwaarde (saldo van
eerder gemaakte kosten en opbrengsten per 1 januari 2011) en de per deze datum te
verwachten kosten en opbrengsten.
Dit resulteert in een saldo c.q. resultaat op eindwaarde, ofwel het voorgecalculeerde
resultaat op de datum dat naar verwachting het totale complex (gebied) gerealiseerd
is. Aangezien de verschillende complexen verschillende einddata kennen, zijn de
resultaten naar heden c.q. 1 januari 2011 contant gemaakt om ze onderling
vergelijkbaar te kunnen maken.
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Complex
Woningbouw
Bedrijventerreinen
Bijzondere bebouwing
Sub-totaal

31-12-2010
Boekwaarde
€ 12.658.228
€
2.383.297
€
2.662.569
€ 17.704.094

Overige gronden
Totaal

€
€

€
€
€
€

Nog te realiseren
Resultaat 01-01-2011
Kosten
Opbrengsten
Eindwaarde Startwaarde('11)
84.540.381 € 112.028.871
€
7.752.55411.262.993 €
28.144.087
€
10.382.2374.598.886 €
10.841.447
€
2.933.514100.402.260 € 151.014.405
€
21.068.305- overschot

9.210.947
26.915.040

De startwaarde is de resultante van de boekwaarde, nog te maken kosten en
opbrengsten gecorrigeerd met de inflatie en rente invloeden contant gemaakt naar
1-1-2011

Belangrijkste conclusies behorend bij de bovenstaande tabel zijn:
• Alle complexen in exploitatie genomen gronden kennen gezamenlijk een
boekwaarde van € 17,7 mln.; Inclusief de overige gronden (nog niet in
exploitatie genomen) bedraagt de boekwaarde € 26,9 mln.
• Het totaal aan geadministreerde complexen kent na realisatie een financieel
resultaat (winst) van € 21,1 mln. berekend naar 1 januari 2011;
• Om dit voorgecalculeerde resultaat uiteindelijk te kunnen genereren, dient nog
vanaf 1 januari 2011 voor € 100,4 mln. geïnvesteerd te worden en moet er nog
voor € 151,0 mln. aan opbrengsten en bijdragen ontvangen worden.
Hierbij dienen nog de volgende kantekeningen geplaatst te worden;
• Het becijferde resultaat van de gezamenlijke grondexploitaties is gebaseerd
op voorcalculatorische en dus nog niet geheel gerealiseerde (exploitatie)
resultaten die, gaande de exploitatieperiode, aan verandering onderhevig
kunnen zijn.
• De risico’s waarvan altijd sprake is bij het exploiteren van bouwgronden
worden in hoofdstuk 4 nader uitgewerkt. De hoogte van de risicobuffer wordt
jaarlijks opnieuw vastgesteld.
Deze zijn onder te verdelen in de algemene risico’s en locatiespecifieke risico’s.
Daarnaast worden nog de volgende risico´s onderkend:
• Niet alle grond is of wordt eigendom van de gemeente, doordat particuliere
grondexploitanten zich in het plangebied hebben ingekocht. Kostenverhaal is
in beginsel wel mogelijk, doch winstafroming niet;
• Kosten van milieuonderzoek en sanering.
• De ingevoerde Grondexploitatiewet per 1 juli 2008;
Deze wet biedt nieuwe instrumenten aan de overheid voor kostenverhaal,
verevening en locatie-eisen. Deze nieuwe instrumenten houden rekening met
steeds grotere betrokkenheid van ontwikkelaars bij nieuwe ontwikkelingen.
• Planschade.
Afhankelijk van het tijdstip van het nemen van het betreffende planologisch
besluit, c.q. het onherroepelijk worden van zodanige besluiten, is artikel 49
WRo (oud), dan wel artikel 6.1 nWro (nieuw) van toepassing.
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4.

Risicoanalyse grondexploitaties

4.1.

Inleiding

Gelet op de planperiode (einddatum van het langstlopende complex is ultimo 2025)
en de geprognosticeerde omzetten, zijn aan het exploiteren van gronden risico’s
verbonden. Afhankelijk van het stadium waarin de exploitatie c.q. uitvoering van het
betreffende complex zich bevindt, zal het risico afnemen naarmate de einddatum van
de grondexploitatie nadert. In mindere mate geldt dit ook voor het tijdelijke beheer van
onroerende zaken die verhuurd/verpacht zijn.
Uitgangspunt is dat de risico’s zo veel mogelijk binnen het totale resultaat van de
gezamenlijke grondexploitaties (en reserves en voorzieningen) worden opgevangen.
In de navolgende paragrafen worden deze “bedrijfsrisico’s” beschreven en zo
mogelijk nader gekwantificeerd.
Hierin hebben wij het onderscheid gemaakt tussen de algemene exploitatierisico’s
(hierbij valt te denken aan het fluctueren van de rente- en inflatieparameters) en de
locatie specifieke risico’s, welke per exploitatiegebied zoveel mogelijk in beeld zijn
gebracht en omschreven.
Voor de volgende complexen is een risico van toepassing:
• Havenkom
• Steenbergen
4.2.

Algemene risico’s ontwikkeling grondexploitaties

Met name bij het in exploitatie nemen van redelijk omvangrijke uitbreiding- en
herstructureringslocaties loopt de gemeente, mede gelet op de relatief lange looptijd
en hoge omzetten, financiële risico’s.
In het algemeen zijn aan het exploiteren van ruimtelijke plannen de volgende risico’s
verbonden.
• De uitgifte van bouwgronden start (mogelijk door procedurele of
verwervingstechnische redenen) later, terwijl de voorinvesteringen al wel zijn
gedaan;
• De fasering van de investeringen en opbrengsten in de tijd verlopen niet
volgens oorspronkelijke inschatting/planning waardoor er extra renteverliezen
optreden;
• De gronden worden niet tegen de geraamde prijzen afgezet;
• Aan de kostenkant voltrekt zich een prijsstijging en/of dient er zich een
rentestijging aan, die niet kan worden gecompenseerd door een verhoging van
de opbrengsten uit grondverkoop.
Een deel van deze risico’s (o.a. de rentebijschrijving op de boekwaarde) is niet
beïnvloedbaar. De overige risico’s zijn beïnvloedbaar door het bepalen van de
investering- en uitgiftemomenten. Dit vraagt om een goed cashflow management. Dit
jaar is, net als vorig jaar, ook het mogelijke effect van de verslechterde economische
situatie in het algemene risico becijfert.
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De hoogte van het algemene risico is gebaseerd op de doorrekening van:
1. het “slecht weer scenario”.
We onderscheiden hierbij 2 situaties:
• Het effect van 1,0 % meer kostenstijging boven op de parameter van 3%
kostenstijging.
• Het effect van een 0,5% minder opbrengststijging t.o.v. van de gebruikte
parameter van 2%.
Het meest negatieve scenario wordt als risico opgenomen. In dit geval is dat de
verhoging van de kostenparameter met 1,0% wat leidt tot een risicobedrag van
€ 2,7 mln.
2. Het effect van de huidige stagnatie van de woningbouwuitgifte;
Hier is opgenomen de berekening van het effect op het exploitatieresultaat indien de
afzet de eerste 3 jaar met 25% vertraagt. Het risico is berekend op € 2,6 mln.
3. Het effect bij verkoop van 2,5 ha minder bedrijventerrein;
Deze is met ingang van 2011 vervallen. Voor de gezamenlijke gemeentelijke
bedrijventerreinen werd tot 2011 uitgegaan van een uitgifte van 6,0 ha. per jaar. Op
dit moment wordt uitgegaan van een gemeentebrede uitgifte van 4 ha. Dit is inclusief
0,5 ha. door derden.
4. Het effect van een afzetstagnatie van 1 ha op de uitgifte van bedrijventerreinen;
Ondanks het verlagen van de uitgifte prognose van 6,5 ha. naar 4 ha. is het, gezien
de verkoopresultaten van de afgelopen twee jaar, verstandig dat in de uitgifte
rekening wordt gehouden met een stagnatie van 1 ha. Het afzetrisico is berekend op
€ 1,9 mln.
De omvang van het becijferde bedrijfsrisico (1 t/m 4) wordt afgezet tegen de nog te
plegen investeringen van € 100,4 mln. en de te verwachten grondopbrengsten van
€ 151,0 mln. Aangenomen mag worden dat met een buffer van € 9,3 mln. het
algehele bedrijfsrisico in voldoende mate is afgedekt.
Deze financiële buffer kan afnemen op het moment dat deze plannen verder in
uitvoering genomen zijn, en de termijn waarover in de grondexploitatie risico’s worden
gelopen korter wordt, dan wel het niveau van de nog te genereren opbrengsten
afneemt. Daarom wordt de hoogte van deze buffer jaarlijks herijkt en vastgesteld.
4.3.

Specifieke of projectgebonden risico’s

In de vorige paragraaf zijn de “algemene” risico’s gekwantificeerd die aan het
exploiteren van gronden verbonden zijn. In deze paragraaf worden de specifiek
projectgebonden risico’s nader toegelicht en waar mogelijk gekwantificeerd.
Er is onderscheid aangebracht tussen de eerder in exploitatie genomen gronden
(woningbouw, bedrijventerreinen en bijzondere bebouwing) en overige gronden welke
nog niet in exploitatie genomen zijn.
Om een volledig beeld te krijgen van het resultaat van de in exploitatie genomen
gronden worden de exploitatierisico’s in mindering gebracht op de exploitatie
resultaten.
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Bij de overige gronden wordt de huidige verkoopwaarde bepaald en in mindering
gebracht op de aanwezige boekwaarde. Dit saldo is in de berekening van het
aanwezige weerstandsvermogen opgenomen onder risico’s op overige gronden.
De totale locatiegebonden specifieke risico’s bedragen ca. € 2,1 mln.
De te benoemen specifieke risico’s grondexploitaties zijn opgenomen in bijlage III.

Woningbouw
Havenkom
Het zand voor het bouwrijpmaken dat door de leverancier van de aannemer in eerste
instantie geleverd zou worden is door de gemeente geweigerd omdat op voorhand
bleek dat deze partij niet voldeed aan de door de gemeente gestelde kwaliteitseisen.
De leverancier van de aannemer claimt wel de vergoeding voor het geleverde omdat
het zand volgens hem voldeed aan de eisen zoals gesteld in het bestek. Een
arbitragezaak is opgestart om het geschil met de aannemer op te lossen. Zolang er
nog geen uitspraak is gedaan in deze zaak is het bedrag van de claim van de
aannemer als risico opgenomen.
Overige gronden
Steenbergen
Op basis van de door de raad vastgestelde parkeervisie dient op de locatie
Steenbergen het huidige aantal parkeervoorzieningen gehandhaafd te blijven. Bij een
mogelijke ontwikkeling van deze locatie moet hiermee rekening worden gehouden. Bij
het opstellen van de Structuurvisie wordt deze locatie meegenomen in de afweging of
deze wordt ontwikkeld tot woningbouw met mogelijke andere functies.
De al aanwezige ruimte van € 1,9 mln. binnen het weerstandsvermogen (in 2009
onderdeel uitmakende van overige gronden) voor een gebouwde parkeervoorziening
is gehandhaafd.

4.4 Risico’s op overige gronden
Onder hoofdstuk 5.4 zijn de boekwaarden van de verschillende terreinen vermeld. De
verkoopwaarden zijn, met uitzondering van de gronden aan de Wisentweg,
gebaseerd op recente taxatierapporten. Het verschil tussen deze twee waarden,
indien lager dan de boekwaarde, is aangemerkt als risico. Dit risico wordt bepaald
conform de voorschriften BBV.
De huidige boekwaarde is opgebouwd uit de gemaakte kosten voor verwerving,
planontwikkelingskosten, afwaardering conform eisen BBV, en bijgeschreven rente
over de boekwaarde. De vaststelling van de verkoopwaarde is gebaseerd op eerder
uitgevoerde taxaties.
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4.4.

Samenvatting

De risico’s die het exploiteren van gronden met zich meebrengt zijn in vorige
paragrafen beschreven en gekwantificeerd. In het overzicht van de bijlage III worden
de locatiespecifieke risico’s weergegeven.
In totaal is voor de lopende grondexploitaties rekening gehouden met:
- Het algehele exploitatierisico
€
7,2 mln.
- De locatiespecifieke risico’s
€
2,1 mln.
€
9,3 mln.
Het kwantificeren van de risico’s is een momentopname. Het bepalen van de hoogte
van de buffer voor de risico’s wordt jaarlijks met het opstellen van de Perspectiefnota
geactualiseerd en vastgesteld.
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5.

Algemene reserve, bestemmingsreserves, claims, voorzieningen en
verkoopwaarde overige gronden.
5.1.

Algemene reserve

De algemene reserve is met name gevormd door de in het verleden afgesloten
complexen, waarbij het uiteindelijke exploitatieresultaat (winst of verlies) ten gunste
dan wel ten laste van de algemene reserve is gebracht.
Per 1-1-2010 bedraagt de stand € 0,0 mln. en per 31-12-2010 € 1,8 mln. negatief.
Het verloop in 2010 van de Algemene reserve is als volgt:
Algemene reserve (grex) 31-12-2009 / 01-01-2010

-

Rentetoevoeging 2010
Mutaties voorzieningen:
De Boeg
De Ark
De Voor
108 ha
Parkeerterrein De Bolder
Poort van Dronten
sub-totaal
Inflatie correctie
Totaal

-149.750
-130.000
2.354
11.792
-4.971
-469.225
-739.800
53.454
-686.346

Vriival/winstneming/afwaardering/afsluiting complexen:
Business-zone Delta hoofdstructuur
750.000
Business-zone Delta 2e fase
247.550
Business-zone Delta 4e fase
2.000.000
Poort van Dronten
-2.773.861
Winkelcentrum Biddinghuizen
-588
Bijz. bebouwing Dronten
-243.086
Hanzekwartier
-715.557
Dronterringweg
-306.934
Bijz. bebouwing Biddinghuizen
-81.772
Overige gronden Swifterbant
1.000
Totaal

-1.123.248

Resultaat negatief 2010**

-1.809.594

Algemene reserve (grex) 31-12-2010

-1.809.594

** bij de resultaatbestemming zal worden voorgesteld om vanuit de algemene reserve vrij
aanwendbaar dit tekort aan te vullen.
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5.2.

Huidige bestemmingsreserves en voorzieningen per 1-1-2011

In onderstaande tabel is weergegeven de stand van de huidige bestemmingsreserves
en voorzieningen.
Algemene reserve (grex) 31-12-2010
Dotatie / aanvulling Algemene reserve
Algemene reserve (grex) 31-12-2010 na dotatie
Bestemmingsreserves 31-12-2010
Voorz./acc. Biddinghuizen/Swifterbant
Kerkplein Biddinghuizen
Spijkweg - 108 ha.
totaal

-1.809.594

560.313
43.820
813.045
1.417.178

Totaal beschikbaar vermogen
Voorzieningen 31-12-2010
Spijkweg 108 ha
De Voor
De Boeg
Parkeerterrein De Bolder
De Ark
Poort van Dronten
totaal

-1.809.594

-392.416

390.133
83.598
2.116.646
469.036
130.000
2.895.828
6.085.241

Huidig vermogen

5.692.825

In de jaarrekening 2010 zijn de bestemmingsreserves en voorzieningen opgeteld bij
de algemene reserve. Het totaal aanwezig vermogen bedraagt € 5,7 mln. De
opgenomen bestemmingreserve voor de “voorzieningen/ accommodaties
Biddinghuizen en Swifterbant” is conform het raadsbesluit bij de vaststelling van de
jaarrekening 2006. Voor de bestemmingreserves Kerkplein Biddinghuizen en
Spijkweg 108 ha verwijzen wij naar de notitie Reserves en Voorzieningen 2009,
vastgesteld door de raad op 24 september 2009.
Het in hoofdstuk 6 genoemde “Bepaling aanwezig weerstandvermogen” sluit aan op
de jaarrekening 2010. Hierbij is het aanwezige vermogen, gecorrigeerd met de claims
op de algemene reserve en claims op de bestemmingsreserve in relatie gebracht met
de stand van de exploitatieresultaten, de daarmee samenhangende exploitatierisico’s
en de risico’s op de “Overige gronden”. De som van deze onderdelen bepaald het
aanwezige weerstandvermogen van de grondexploitaties (€ 16,5 mln.) (zie overzicht
paragraaf 6.2).
5.3.

Benodigde voorzieningen

Voor exploitaties met een negatief resultaat wordt een voorziening getroffen, dit om
de toekomstige tekorten te kunnen afdekken. De complexen welke hierna worden
besproken hebben allemaal een negatief exploitatieresultaat.
Voor de complexen Dronten West, De Kaai en Business zone Delta zijn de
exploitatieresultaten van de deelcomplexen gesaldeerd en is alleen een voorziening
getroffen indien het gesaldeerde resultaat negatief is.
De verschillen tussen de getroffen voorzieningen van vorig jaar en de te treffen
voorzieningen van dit jaar worden ontrokken, dan wel toegevoegd aan het resultaat
lopend boekjaar.
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De stand van de voorzieningen in de Perspectiefnota 2010 en de jaarrekening 2009
bedroeg € 5,4 mln. Per 1-1-2011 dient deze voorziening € 6.1 mln. te zijn. In 2010
zijn de voorzieningen per saldo toegenomen met € 0,7 mln (inclusief inflatie correctie).
Deze mutatie wordt o.a. veroorzaakt door een dotatie c.q. onttrekking aan het
complex De Boeg, De Voor, De Ark, het bedrijventerrein de Poort van Dronten en
parkeerterrein De Bolder.
De omvang van deze voorzieningen zijn afgestemd op de berekende
exploitatietekorten op basis van contante waarde per 1-1-2011. Er dient daarom
rekening gehouden te worden met jaarlijks aanvullende dotaties ter grootte van de
rentelasten tot de datum waarop deze voorzieningen moeten worden aangewend ter
afboeking van het dan aanwezige tekort. De inflatiecorrectie, dan wel de
rentetoevoeging, aan voorzieningen zal aandacht krijgen in de nieuwe Nota financieel
beleid.
Samenvattend zijn er voor de grondexploitaties per 1-1-2011 de volgende
voorzieningen getroffen:

Voorzieningen
Woningbouw
010 Dronten west hfd.struct.
030 De Gilden totaal
031 De Gilden 1e fase
032 De Gilden 2e fase
033 De Gilden Wisentzone
034 De Gilden 3e fase
045 De Boeg
171 Parkgebied
173 Havenkom
192 Morinel
193 De Ark
200 De Kaai masterplan
202 De Kaai 1e, 2e, 3e en 5e fase
230 De Graafschap
240 De Voor
subtotaal
Bedrijventerreinen
150 Delta hoofdstructuur
151 Delta 1e fase
152 Delta 2e fase
153 Delta 3e fase
154 Delta 4e fase
155 Delta 5e fase
160 Poort van Dronten
285 Oldebroekerweg 1e fase
382 Tarpan
subtotaal
Bijzondere bebouwing
012 ECU woon/ werk
015 Dronten west centrum
115 De West - kantoren
178 Parkeerterrein De Bolder
271 Driehoek Baan woon/werk
371 Bloemenzoom woon/werk
subtotaal
Totaal
Overige gronden
509 Spijkweg 108 ha
Totaal

Totaal
1-1-2010
€
€
€
€
€
€
€ 1.966.896

Expl. saldo
per 1-1-2011

Totaal
1-1-2011

€ 149.750

€ 2.116.646

€ 130.000

€

€
85.952
€ 2.052.848

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€ 2.426.603
€
€
€ 2.426.603

€
135.257€ 1.058.879€
0
€
712.241€
336.373€ 3.934.051€ 2.895.828 € 469.225
€ 3.690.297€ 3.410.966€ 10.382.237- € 469.225

€
€
€
0
€ 464.065
€
0
€
0
€ 464.065
€ 4.943.516

€
170.724€
831.454€
18.708€
469.036 €
4.971
€
0€ 2.381.665€ 2.933.514- €
4.971
€ 21.068.305- € 751.592

1-1-2010
€ 401.925
€ 5.345.441

€

€

-

5.458.941158.3832.116.646
3.339.055395.671334.384130.000
392.370
361.128427.60683.598
7.752.554-

Mutatie

gewenst
390.133

Jaarverslag 2010 / Perspectief grondexploitaties 1-1-2011

130.000

€
2.354- €
83.598
€ 277.397 € 2.330.244

€ 2.895.828

€ 2.895.828

€

469.036

€ 469.036
€ 5.695.108

mutatie
1-1-2011
€ 11.792- € 390.133
€ 739.800 € 6.085.241
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5.4.

Verkoopwaarde Overige gronden

Ter bepaling van het aanwezige weerstandvermogen in hoofdstuk 6 worden
eveneens de boekwaarde van de overige gronden verwerkt. In de tabel van paragraaf
6.2 onder “risico’s op overige gronden” is de waardering opgenomen op basis van
taxaties van deze gronden bij de huidige bestemming. De boekwaarde van overige
gronden wordt gecorrigeerd met de huidige verkoopwaarde.
Hanzekwartier
De huidige boekwaarde per 1-1-2011 van het Hanzekwartier bedraagt € 3,8 mln. In
deze boekwaarde is opgenomen het advies van de accountant om conform de eisen
BBV (art. 63 en 65) en de aanbeveling van de commissie BBV in 2008 een
afwaardering toe te passen tot het bedrag van de verkoopwaarde op basis van de in
2010 uitgevoerde hertaxatie.
Dronterringweg
De verkoopwaarde van dit verworven agrarische terrein is bepaald op basis van
taxatie. De totale verkoopwaarde inclusief opstal bedraagt € 1,4 mln.
Spijkweg
Het terrein aan de Spijkweg is in 2009 getaxeerd. De taxatiewaarde ligt hoger dan de
boekwaarde zodat waardering tegen de boekwaarde gerechtvaardigd is. Gezien het
juridisch geschil met de projectontwikkelaar over de nietigheid van de overeenkomst
wordt de eerder getroffen voorziening in de jaarrekening gehandhaafd.

Overige gronden
Overige
040 Zuid Flevomanege
110 Bijz.bebouwing Dronten
121 Hanzekwartier
140 Dronterringweg
177 Steenbergen
190 Overige gronden Dronten
191 Wisentweg
194 Groenvoerdrogerij
195 Fazantendreef
270 Bijz.bebouwing Biddinghuizen
290 Overige Biddinghuizen
286 Oldebroekerweg 2e fase
320 Rivierduinweg
390 Overige gronden Swifterbant
509 Spijkweg (108 ha.)
Totaal

verkoopwaarde
1-1-2011
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.750.000
1.440.000
64.953
3.557.814
8.812.767
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boekwaarde
1-1-2011
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

142.059
3.750.000
1.440.000
0
91.38164.953
140.909
43.19622.349
4.11324.199
207.352
3.557.814
9.210.947

Verschil
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

142.059
0
91.381140.909
43.19622.349
4.11324.199
207.352
398.180
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6.

Bepaling weerstandvermogen
6.1.

Inleiding

Voor het bepalen van het uiteindelijke bedrijfsresultaat van de gezamenlijke
grondexploitaties zijn zoals in de hoofdstukken 3, 4 en 5 verwoord, drie zaken van
belang:
a. de uiteindelijke resultaten van de grondexploitaties (hoofdstuk 3);
b. de risico’s van grondexploitatieontwikkelingen (hoofdstuk 4);
c. de stand en ontwikkelingen van de reserves, claims en voorzieningen
(hoofdstuk 5).
In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de methodiek voor het bepalen van de
uiteindelijke vermogenspositie van de grondexploitatie.
Ter toelichting op de voorgestelde methodiek zijn de resultaten vanuit de jaarrekening
2010 en de exploitaties per 1-1-2011 zoveel mogelijk weergegeven.
6.2.

Bepaling aanwezig weerstandvermogen grondexploitaties per 1-1-2011

In onderstaand overzicht is een en ander cijfermatig samengevat. Vervolgens worden
de cijfers nader toegelicht.
Weerstandsvermogen
Stand per 1-1-2011
Verwacht resultaat grondexploitaties (zie 3.3.2)
woningbouw
bedrijventerreinen
bijzondere bebouwing
resultaat exploitaties
A
Risico's
algeheel expl. risico's bij 1% extra kst.stijging
afzetrisico stagnatie woningbouw
algeheel risico 2,5 ha minder verkoop bedr.terrein
afzetrisico stagnatie 1,0 ha. bedrijventerrein

7.752.554
10.382.237
2.933.514
21.068.305 pos

B1

2.690.0002.628.0001.875.0007.193.0002.100.0009.293.000- neg

B2

9.210.9478.812.767
398.180- neg

projectgebonden risico's
Totaal stand exploitaties
Risico's op overige gronden
boekwaarden overige gronden
verkoopwaarde overige gronden
Totaal stand, incl. Overige gronden
Reserves, voorzieningen en claims
algemene reserve (inclusief resultaat 2010)
bestemmingreserves
voorzieningen bouwgrondexploitatie
Totaal per 31-12-2010

9.293.00011.775.305

398.18011.377.125

1.809.5941.417.178
6.085.241
5.692.825

claims op algemene reserve
claims op bestemmingsreserve

604.133C

Aanwezig weerstandvermogen

21.068.305

A+B1+B2+C

5.088.692

5.088.692
16.465.817

Gewenst weerstandvermogen

9.149.000

Saldo

7.316.817
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Het te verwachten exploitatie resultaat is geraamd op € 21,1 mln. positief. (A)
De met de exploitatie gemoeide risico’s zijn berekend op € 9,3 mln. negatief. (B1)
De risico’s op de overige gronden zijn becijferd op € 0,4 mln. negatief (B2). Dit is tot
stand gekomen door de huidige boekwaarde te corrigeren met de vastgestelde
verkoopwaarde en de eerder genoemde afwaardering van het Hanzekwartier.
De stand van de reserve, voorzieningen en claims staat op € 5,1 mln. positief. (C)
Deze is opgebouwd uit de algemene reserve waarbij is opgeteld de
bestemmingsreserve, de voorziening bouwgrondexploitatie en de genoemde claims.
De stand van de reserves, voorzieningen en claims gecorrigeerd met de
exploitatieresultaten, de exploitatierisico’s en risico’s overige gronden geeft het
aanwezige weerstandsvermogen van de grondexploitaties weer. Met deze
uitgangspunten bedraagt het aanwezige weerstandvermogen € 16,5 mln.
Het gewenste weerstandsvermogen is, in overeenstemming met de door de
gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten in de Nota grondbeleid, als volgt
becijferd:
Rentecomponent
Het bedrag bestaat uit 3 jaar rente over de laatst bekende boekwaarde (€ 26,9 mln.).
Het doel hiervan is om de rente over de boekwaarde tijdens een economische
stagnatie op te kunnen vangen. De jaarlijkse rentelasten gebaseerd op 5% rekenrente
zijn € 1,4 mln. De gewenste omvang bedraagt 3 maal dit bedrag. Dit is totaal € 4,1
mln.
Component herontwikkeling kosten
Om de gevolgen van een stagnatie te kunnen bestrijden dienen initiatieven te worden
genomen om de producten, eventueel in gewijzigde vorm, af te zetten. De post dekt
75% van de personeelslasten gedurende een periode van 3 jaar.
De gewenste omvang van de herontwikkelingscomponent wordt berekend op basis
van de toegerekende personeelslasten aan de grondexploitatie. In het boekjaar 2010
bedroeg dit € 2,2 mln. De benodigde dekking van 75% van deze kosten gedurende
een periode van 3 jaar bedraagt € 5,1 mln.
Conclusie
De totaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen grondexploitatie bedraagt
€ 9,2 mln. Deze is lager dan het aanwezige weerstandsvermogen van € 16,5 mln. Het
aanwezige weerstandsvermogen is toereikend.

Jaarverslag 2010 / Perspectief grondexploitaties 1-1-2011

Versie 2011-04-19

34

7.

Verschillenanalyse perspectiefnota 2011
7.1.
Inleiding
Jaarlijks wordt een verschillenanalyse gemaakt, waarbij een vergelijking wordt
gemaakt met de Perspectiefnota van het voorgaande jaar.
Deze analyse vindt plaats over:
• De boekwaarden
• De exploitatieresultaten
• De verschillen in de bepaling van de risico’s
Voor een nadere analyse dienen de bijlagen I, II en III.
In bijlage I is het verloop van de boekwaarde en de afwikkeling van de complexen
weergegeven. Bij afwikkeling van een complex wordt het resultaat genomen.
Op bijlage II is per complex de stand van de boekwaarde, de nog te realiseren kosten
en opbrengsten en het resultaat per 1-1-2011 af te lezen.
Door de resultaten van de exploitaties van het voorgaande jaar te corrigeren met een
jaar rente zijn deze te vergelijken met de resultaten van de huidige Perspectiefnota
en is een verschil tussen de exploitatieresultaten van 2010 en 2011 aan te geven.
In bijlage III zijn de verschillen van de inschatting van de specifieke risico’s van 2010
en 2011 weergegeven.
In paragraaf 7.2 tot en met 7.4 worden de bijlagen nader geanalyseerd.
7.2.

Boekwaarde per 1-1- 2010 en 1-1- 2011

De boekwaarde van de in exploitatie genomen gronden is toegenomen ten opzichte
van vorig jaar. De gezamenlijke boekwaarde van de in exploitatie genomen gronden
bedraagt € 17,7 mln. tegen € 13,0 mln. vorig jaar.
De totale boekwaarde inclusief die van de overige gronden (€ 9,2 mln.) geeft een
boekwaarde per 1-1-2011 van € 26,9 mln.
De boekwaarde is toegenomen met € 3,7 mln. van € 23,2 mln. tot € 26,9 mln.
De boekwaarde van de woningbouwprojecten is met € 4,4 mln. toegenomen met
name door grondaankopen in De Graafschap en investeringen in De Gilden,
Havenkom, Heuvelpark, De Ark en De Morinel.
De boekwaarde van de bedrijventerreinen is gelijk gebleven door beperkte verkoop
van gronden.
Bij de winkel- en bijzondere bebouwing is de boekwaarde met € 0,3 gestegen door
met name de aanleg van het parkeerterrein De Bolder (vm TNT postkantoor)..
De boekwaarde van de overige gronden is afgenomen van € 10,2 mln. naar
€ 9,2 mln. Deze afname wordt vooral veroorzaakt door de afboeking van de
boekwaarde Hanzekwartier.
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Het verloop van de totale boekwaarde is in onderstaande bijlage samengevat.

Woningbouw

boekwaarde
per 1-1-2010
8.214.649

- = ververmindering
boekwaarde + = vermeerdering
per 1-1-2011 verschil 2010 t.o.v. 2009
12.658.228
4.443.580

inclusief
afwikkeling
complexen
0

Bedrijventerreinen

2.438.059

2.383.297

Winkel- en bijz.beb.

2.358.888

2.662.569

303.681

-588

sub-totaal

13.011.596

17.704.094

4.692.498

223.102

Overige gronden

10.172.805

9.210.947

totaal

23.184.401

26.915.040

7.3.

54.762-

961.8583.730.639

223.689

-1.346.349
-1.123.247

Resultaten grondexploitaties 1-1-2011

De verschillenanalyse van de exploitatie resultaten per complex is samengevat in
Bijlage II. Om tot een juiste vergelijking te komen zijn de exploitatie resultaten per
1-1-2010 verhoogd met een jaar rente en vergeleken met de nieuwe resultaten per
1-1-2011.
De belangrijkste verschillen per complex worden hieronder toegelicht.
Voor de categorie woningbouw geldt dat de grondprijzen per 1-1-2011 zijn bevroren
op het niveau van 2008. Er is geen rekening mee gehouden dat de hieruit
voortvloeiende opbrengstenderving in de komende jaren ingehaald kan worden.
Woningbouw
De Gilden
Zoals genoemd onder 3.2.5 is de fasering van dit plan blijvend aangepast naar 150
kavels per jaar. Onder 3.2.8 zijn de toegepaste grondprijskortingen in relatie met de
landelijke stimuleringsregeling genoemd. Binnen de 1e en 2e tranche in 2009 ging
hiermee voor 81 woningen een bedrag gepaard van ruim € 243.000,-. In de 3e
tranche in 2010 voor 61 woningen een bedrag van € 213.500,-.
Voor enkele specifieke kavels is een grondprijsverlaging toegepast.
Rekening is gehouden met het verwerven van de resterende gronden per 1-7-2011,
zijnde de uiterste datum binnen de taxatieafspraken.
De Morinel
In 2009 is in de grondexploitatie opgenomen de verkoop aan OFW voor de bouw van
22 sociale koopwoningen en het Praktijkhuis De Reeve. Dit bouwplan is gerealiseerd.
In relatie met de landelijke stimuleringsregeling is voor de 22 sociale koopwoningen
een grondprijskorting toegepast van € 27.700,--.
De Ark
Na een discussie in de raad over de ruimtelijke kaders voor de 4 nog te bouwen
appartementengebouwen was aanpassing van het bouwplan noodzakelijk. Een
bestemmingsplanwijziging hiervoor is in voorbereiding. Deze aanpassing van het
bouwplan leidt tot een vermindering van de grondopbrengsten. Dit resulteert in

Jaarverslag 2010 / Perspectief grondexploitaties 1-1-2011

Versie 2011-04-19

36

vermindering van het door de raad in 2006 vastgestelde exploitatieresultaat.
Gelijktijdig is toen besloten om het positieve resultaat tot een maximum van
€ 130.000,-- te bestemmen voor jeugd- en jongerenvoorzieningen in de wijk. Om
hieraan gevolg te blijven geven is dit nu in de exploitatie opgenomen als een
kostenpost. Het resultaat is mede hierdoor negatief. Het eventueel resterende
resultaat kon worden gebruikt voor de ontwikkeling van woon- / zorgzones in de
kleine kernen, al dan niet in combinatie met een multifunctioneel centrum. Het laatste
is gezien het huidige negatieve resultaat niet meer realiseerbaar.
Park
Met de ontwikkelaar worden nieuwe afspraken gemaakt hoe de realisatie van de nu
nog te bouwen appartementen wordt vorm gegeven. Op dit moment wordt
bestudeerd hoe het plan meer marktconform te ontwikkelen.
Havenkom
De verslechtering van het resultaat wordt mede veroorzaakt door stagnatie in de
fasering van de bouw van de woningen en het uitblijven van de ontwikkeling van de 2e
fase (naast de hockeyvelden). In 2009 is gestart met de bouw van de 45 woningen
van de 1e fase van 74 woningen. De start van de resterende 29 woningen is nog
onzeker. Voor het gebied nabij de hockeyvelden voor plm. 30 woningen is een
herziening van het oorspronkelijke plan in voorbereiding o.a. door
geluidsproblematiek.
De Kaai
De onder 3.2.8 genoemde gemeentelijk aandeel in de stimuleringsbijdrage was op 48
(2009) en 6 (2010) is totaal 54 woningen van toepassing. Hiermee ging een bedrag
gepaard van € 165.000,-De Graafschap
In de raadsvergadering van februari 2010 heeft de raad ingestemd met een korting op
de grondprijs van 5% voor de 1e fase van de woningen gelegen in het gebied
erfwonen en het 1e deel van de boerderijkavels. Daarnaast is een subsidie van
maximaal € 5000,- beschikbaar gesteld voor energiebesparende maatregelen voor de
woningen gelegen in de 1e fase (161 stuks). Bij de actualisering voor het jaar 2010 is
echter gebleken dat het niet haalbaar was om de eerste woninguitgifte in 2010 te
realiseren. Dit in combinatie met het niet indexeren van de grondprijzen, het wel
indexeren van de kosten en de rente over de boekwaarde heeft een sterk negatief
effect gehad op het verwachte resultaat zoals aan de raad in februari 2010 is
voorgelegd.

Bedrijventerreinen
Business Zone Delta hoofdstructuur
De bijdrage aan het plan Dronten west hoofdstructuur in de kosten van de Spoordreef
en Energieweg is in 2010 verrekend.
Poort van Dronten
Op dit moment zijn de besteksvoorbereidingen gestart voor het bouwrijpmaken van
de 1e fase, de waterpartij met bijhorende groenstructuur. Door planvertraging, het niet
indexeren van de opbrengsten en rente toerekening over de boekwaarde leidt dit tot
een verslechtering van het resultaat. De eerste uitgifte wordt medio 2012 verwacht.
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Het college zal na behandeling van de perspectiefnota aan de raad de herziene
grondexploitatie van de 1e fase aanbieden. Dit als uitvoering van het raadsbesluit van
16 december 2010.
Oldebroekerweg
De in het bestemmingsplan opgenomen uitwerkingsbevoegdheid voor de 2e fase zal,
in overleg met de grondeigenaar / ontwikkelaar, in 2011 ter hand worden genomen.
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Bijlage I

Complex
Woningbouw
010 Dronten west hoofdstructuur
030 De Gilden
031 De Gilden 1e fase
032 De Gilden 2e fase
033 De Gilden Wisentzone
034 De Gilden 3e fase
045 De Boeg
171 Parkgebied
173 Havenkom
192 Morinel
193 De Ark
200 De Kaai masterplan
202 De Kaai 1e, 2e, 3e en 5e fase
230 De Graafschap
240 De Voor
subtotaal
Bedrijventerreinen
150 Delta hoofdstructuur
151 Delta 1e fase
152 Delta 2e fase
153 Delta 3e fase
154 Delta 4e fase
155 Delta 5e fase
160 Poort van Dronten
285 Oldebroekerweg 1e fase
382 Tarpan
subtotaal
Bijzondere bebouwing
012 ECU woon/ werk
015 Dronten west centrumgebied
115 De West-kantoren
178 Parkeerterrein De Bolder
262 Winkelcentrum Biddinghuizen
271 Driehoek Baan woon/werk
371 Bloemenzoom woon/werk
subtotaal
Totaal
Overige gronden
040 Zuid Flevomanege
110 Bijz.bebouwing Dronten
121 Hanzekwartier
140 Dronterringweg
177 Steenbergen
190 Overige gronden Dronten
191 Wisentweg
194 Groenvoerdrogerij
195 Fazantendreef
270 Bijz.bebouwing Biddinghuizen
286 Oldebroekerweg 2e fase
290 Overige gronden Biddinghuizen
320 Rivierduinweg
390 Overige gronden Sw.bant
509 Spijkweg (108 ha./Jamboree-terr.)
subtotaal
totaal

1-1-2011
Boekwaarde

31-12-2009
boekwaarde

€ 11.910.124- €
€ 20.735.025 €
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 1.397.115 €
€ 2.454.725- €
€
650.728- €
€
415.340- €
€
72.170 €
€
373.129 €
€
771.054- €
€ 6.266.605 €
€
16.155 €
€ 12.658.228 €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

232.615657.7460419.157235.067906.4557.895.523
2.175.785885.4012.383.297

+ = toename / - = afname
correctie begin
1-1-2010
verschil
balans 2010 Boekwaarde
met 1-1-2011

12.771.09721.092.068
1.465.491
2.560.366999.557634.240301.573347.949 €
959.2213.536.003
8078.214.649 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.582.981644.784289.259417.6301.896.585440.1999.954.257
1.627.969- €
616.7902.438.059 €

€
680.468
€
535.149
€
113.045
€
368.026
€
€
202.586
€
763.294
€ 2.662.569
€ 17.704.094

€
€
€
€
€
€
€
€
€

642.312
452.040
95.683
128.694
1.275192.435
848.999
2.358.888 €
13.011.596 €

€
142.059
€
€ 3.750.000
€ 1.440.000
€
0
€
91.381€
64.953
€
140.909
€
43.196€
22.349
€
24.199
€
4.113€
207.352
€
€ 3.557.814
€ 9.210.947
€ 26.915.040

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

124.942
347.508
4.060.000
1.677.926
0
16.37258.415
81.908
2.445
99.148
13.795
4.311157.798
3.569.606
10.172.805
23.184.401

-

€ 12.771.097€ 21.092.068
€
€
€
€
€ 1.465.491
€ 2.560.366€
999.557€
634.240€
301.573€
347.949
€
959.221€ 3.536.003
€
807€ 8.214.649

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

860.973
357.04368.376105.642
348.829
218.900
373.743
25.180
188.167
2.730.603
16.962
4.443.580 €

-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.582.981644.784289.259417.6301.896.585440.1999.954.257
1.627.969616.7902.438.059

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.350.366
12.961289.259
1.5271.661.518
466.2562.058.734547.816268.61054.762-

-

€
642.312
€
452.040
€
95.683
€
128.694
€
1.275€
192.435
€
848.999
€ 2.358.888
€ 13.011.596

€
€
€
€
€
€
€
€
€

38.156
83.109
17.361
239.333
1.275 €
10.151
85.705303.681 €
4.692.498 €

-

€
124.942
€
347.508
€ 4.060.000
€ 1.677.926
€
0
€
16.372€
58.415
€
81.908
€
2.445
€
99.148
€
13.795
€
4.311€
157.798
€
€ 3.569.606
€ 10.172.805
€ 23.184.401

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

17.117
347.508310.000237.92675.0096.539
59.001
45.64176.79810.404
199
49.554
11.791961.8583.730.639

-

-

-

€

-

€
€

-

€

-

€
€
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-

€

750.000

€

247.550

€

2.000.000

€

2.773.861-

€

223.689

588-

588223.102

€
€
€

243.086715.557306.934-

€

81.772-

€

1.000

€
€

1.346.3491.123.247-
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Bijlage II
Overzicht verschillenanalyse complexen Perspectiefnota 2011 met 2010
In deze tabel II is een verdeling gemaakt naar de functies woningbouw, bedrijventerreinen, bijzondere bebouwing en overige.
Verder is per functie een overzicht gegeven van de exploitatieresultaten van de afzonderlijke complexen.
Per complex wordt aangeven wat de boekwaarde, de nog te realiseren kosten en opbrengsten, eindwaarde en de startwaarde is (01-01-2011).
Behalve de boekwaarde betreft het hier geprognotiseerde waarden.
Daarnaast wordt per complex aangegeven wat het verschil is tussen dit jaar(01-01-2011) en vorig jaar(01-01-2010 geindexeerd met 5,5%).
De opmerkelijke verschillen worden in paragraaf 7.3 nader toegelicht.
-= verslechtering
- = voordeel
+ = nadeel
5,5% t/m 10 6,5% + 5,5% index + = verbetering
Resultaat 01-01-2011
Res. 01-01-2010
1,055
Verschil
Eindwaarde
Jaar Startwaarde('11) Startwaarde('10) Startwaarde('11)
2010-2011

Complex
Woningbouw
010 Dronten west hoofdstructuur
030 De Gilden totaal
031 De Gilden 1e fase
032 De Gilden 2e fase
033 De Gilden Wisentzone
034 De Gilden 3e fase
045 De Boeg
171 Parkgebied
173 Havenkom
192 Morinel
193 De Ark
200 De Kaai masterplan
202 De Kaai 1e, 2e, 3e en 5e fase
230 De Graafschap
240 De Voor
subtotaal

1-1-2011
Boekwaarde

Nominaal
Nog te realiseren
Kosten
Opbrengsten

€ 11.910.124- €
€ 20.735.025 €
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 1.397.115 €
€ 2.454.725- €
€
650.728- €
€
415.340- €
€
72.170 €
€
373.129 €
€
771.054- €
€ 6.266.605 €
€
16.155 €
€ 12.658.228 €

6.777.524
46.918.330
497.616
1.127.784
1.904.302
83.152
925.618
20.000
361.522
25.744.851
179.682
84.540.381

€
€ 73.046.252
€
€
€
€
€
252.000€
2.104.283
€
1.690.407
€
€
861.924
€
€
60.000€ 34.527.951
€
110.054
€ 112.028.871

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.762.670266.2992.485.454
4.364.011517.126352.775144.693
436.718
401.944985.03793.047

2014
2019
2018
2018
2018
2018
2013
2015
2015
2011
2012
2012
2012
2024
2012

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.458.941158.3832.116.646
3.339.055395.671334.384130.000
392.370
361.128427.60683.598
7.752.554-

€
€

Bedrijventerreinen
150 Delta hoofdstructuur
151 Delta 1e fase
152 Delta 2e fase
153 Delta 3e fase
154 Delta 4e fase
155 Delta 5e fase
160 Poort van Dronten
285 Oldebroekerweg 1e fase
382 Tarpan
subtotaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

232.615657.7460419.157235.067906.4557.895.523
2.175.785885.4012.383.297

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

100.000
96.302
1
202.942
62.266
1.652.271
7.222.503
591.591
1.335.116
11.262.993

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

514.800
510.064
167.640
5.215.045
14.481.821
2.290.716
4.964.001
28.144.087

€
€
€
€
€
€
€
€
€

150.5441.243.3800
792.742394.9838.509.4045.881.421
5.470.4488.368.272-

2012
2013
2011
2012
2013
2023
2022
2017
2025

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

135.2571.058.8790
712.241336.3733.934.0512.895.828
3.690.2973.410.96610.382.237-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

826.5731.017.45169.221610.9152.255.7573.757.5472.426.603
3.466.2413.438.23113.015.334-

Bijzondere bebouwing
012 ECU woon/ werk
015 Dronten west centrumgebied
115 De West-kantoren
178 Parkeerterrein De Bolder
262 Winkelcentrum Biddinghuizen
271 Driehoek Baan woon/werk
371 Bloemenzoom woon/werk
subtotaal

€
€
€
€
€
€
€
€

680.468
535.149
113.045
368.026
202.586
763.294
2.662.569

€
€
€
€
€
€
€
€

389.583
2.278.420
575.513
103.750
6.000
1.245.620
4.598.886

€
€
€
€
€
€
€
€

1.311.200
3.961.271
722.121
0213.873
4.632.982
10.841.447

€
€
€
€
€
€
€

200.4711.232.53624.450494.833
0
03.315.069-

2013
2017
2015
2011
2011
2014
2016

€
€
€
€
€
€
€
€

170.724831.45418.708469.036
0
02.381.6652.933.514-

€
€
€
€
€
€
€
€

166.338953.03835.531464.065
340
2.251.6712.942.547-

Totaal

€ 17.704.094

€ 100.402.260

€ 151.014.405
controle (persp tot)
Verschil

som Dronten West

€ 10.040.518

€

56.363.857

€

som De Kaai

€

397.925- €

381.522

€

som Business-zone Delta

€

2.451.040- €

2.113.782

€

78.318.723

€

60.000- €
6.407.549

8.461.97734.773

€ 11.091.053-
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.121.878- €
235.117- €
€
€
€
€
1.966.896 €
3.148.078- €
541.730- €
325.777- €
125.459- €
376.810 €
379.069- €
922.342- €
85.952 €
7.369.792- €

4.348.581248.0492.075.075
3.321.222571.525343.695132.359397.535
399.918973.07090.679
7.775.130-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.110.360
89.66541.57117.832
175.8549.311262.3595.165
38.790545.4647.081
22.577-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

872.0351.073.41173.029644.5152.379.8243.964.2122.560.066
3.656.8843.627.33313.731.177-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

736.77814.53273.02967.726
2.043.45130.161335.76233.413
216.3673.348.940-

€
€
€
€
€
€
€
€

175.4871.005.45537.485489.589
350
2.375.5133.104.387-

€
€
€
€
€
€
€
€

4.763174.00118.77820.553
360
6.152
170.872-

€
€
€

21.068.305- €
21.068.305-

23.327.672- €

24.610.694- €

3.542.389-

€

6.619.502- €

5.476.371- €

5.777.572- €

841.930

€

31.242

€

2.259- €

2.383- €

33.625-

€

6.176.801- €

8.537.465- €

9.007.026- €

2.830.224-
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BIJLAGE III

Specifieke risico's grondexploitaties (exclusief Overige gronden)
Pn 2010

Opmerkingen

Pn 2011

verschil

Woningbouw

-

010 Dronten west hfd.structuur

-

030 De Gilden

-

031 De Gilden 1e fase
032 De Gilden 2e fase
033 De Gilden Wisentzone
034 De Gilden 3e fase
045 De Boeg

-

-

-

192 Morinel
193 De Ark
171 Park
173 Havenkom
200 De Kaai masterplan

-

-

200.000 arbitrage zandlevering havenkom

-

200.000

-

-

-

-

202 De Kaai 1e, 2e, 3e en 5e fase

-

230 De Graafschap

-

240 De Voor

-

-

-

xxx Spelwijk

-

-

-

Bedrijventerreinen

-

150 Delta hoofdstructuur

-

151 Delta 1e fase

-

152 Delta 2e fase

-

153 Delta 3e fase

-

154 Delta 4e fase

-

155 Delta 5e fase

-

160 Poort van Dronten
285 Oldebroekerweg 1e fase

-

382 Tarpan

-

Bijzondere bebouwing

-

012 ECU woon/ werk

-

015 Dronten west centrum

-

178 Parkeerterrein De Bolder

-

271 Driehoek Baan woon/werk

-

371 Bloemenzoom woon/werk

-

Overige gronden
177 Steenbergen

1.900.000 parkeergarage

1.900.000

-

Totaal

2.100.000

2.100.000

-
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