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Afdeling Interne Dienstverlening

Onderwerp / voorstel: 1e herziening exploitatieopzet Hoevelaar fase 1

Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor:
1. De 1e herziening van de grondexploitatie behorende bij de ontwikkeling van locatie 

Hoevelaar fase 1 (Stand van zaken per 1 januari 2017) vast te stellen;
2. ten aanzien van deze grondexploitatie (de berekening en de toelichting, inclusief de 

bijlagen) de geheimhouding krachtens artikel 25 lid 3 van de gemeentewet te 
bekrachtigen op grond van artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet 
openbaarheid van bestuur.

Inleiding
Net als iedere vastgestelde grondexploitatie binnen de gemeente Woudenberg dient ook 
de vastgestelde grondexploitatie voor de ontwikkeling van Hoevelaar fase 1 per 
peildatum 1 januari 2017 te worden herzien. In tegenstelling tot die andere herzieningen 
was de grondexploitatie voor de ontwikkeling van Hoevelaar fase 1 nog niet vastgesteld 
op 1 januari 2016. Deze is pas vastgesteld in december 2016 met peildatum 1 januari 
2016, maar met verwerking van informatie die tot december 2016 bekend was. In 2016 
zijn alleen kosten voor planontwikkeling, tijdelijk beheer en onvermijdelijke rentelasten 
gerealiseerd. Nu dit het geval is, is de 1e herziening van de grondexploitatie summier 
gehouden. Een zeer uitgebreide toelichting met onderbouwing van alle uitgangspunten 
en opgenomen kosten en opbrengsten is immers zeer recent nog vastgesteld en die 
onderbouwingen zijn ongewijzigd gebleven sinds die tijd.

Deze (summier gehouden) herziene versie van de grondexploitatie wordt u aangeboden 
met het verzoek om deze vanuit de u toekomende bevoegdheid vast te stellen.

Centrale vraag
Wat is de nieuwe financiële stand van zaken van grondexploitatie Hoevelaar fase 1?



Beoogd resultaat (wat)
Het opstellen en vaststellen van de grondexploitatie beoogt een aantal resultaten:

 Het geven van een helder inzicht aan de gemeenteraad over de voortgang van de 
plannen  in  Hoevelaar  fase  1  en  het  te  verwachten  financiële  resultaat  met 
inbegrip van kansen en risico’s;

 Het borgen van de financiële continuïteit in het project door uitgangspunten en 
aannamen in een vaste structuur vast te leggen;

 Het grip houden op de financiën. Door actualisaties kan tijdig bijgestuurd worden 
waar nodig en mogelijk (sturen op kansen en risico’s);

 Het  geven  van  een  onderbouwing  van  de  resultaten  ter  verantwoording  en 
onderbouwing naar de gemeentelijke accountant. 

Kader
De grondexploitatie is opgesteld binnen een aantal kaders:

 Nota Grondbeleid Woudenberg van september 2014
 BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten)
 Masterplan Hoevelaar Woudenberg
 Woonvisie 2013+ en de Oplegger 2016+

Argumenten/toelichting
Zoals in de inleiding vermeld is deze 1e herziening summier gehouden. Afgelopen jaar zijn 
er noodzakelijke kosten gemaakt voor planontwikkeling, tijdelijk beheer en rente. De 
kosten zijn verwerkt in de boekwaarde en de restant budgetten zijn behouden naar de 
toekomst toe. Het grootste deel van de werkzaamheden afgelopen jaar lag in de 
voorbereidingen om te komen tot een bestemmingsplan. Hiertoe is een groot aantal 
onderzoeken uitgevoerd en bijbehorende uren besteed. Het betreft alle noodzakelijke 
onderzoeken voor het opstellen van een bestemmingsplan waaronder bodemonderzoek, 
archeologisch onderzoek, flora en fauna onderzoek, nader flora en fauna onderzoek en 
geluidsonderzoek.

Het resultaat op contante waarde is verbeterd. Dit is het gevolg van het feit dat per 1 
januari 2016 rekening was gehouden met een kostenstijging van 2% over 2016, terwijl 
die in feite 0% blijkt te zijn. Onderstaande tabel presenteert het geraamde resultaat in 
vergelijking met de vastgestelde grondexploitatie.

Bestemming resultaat
Het resultaat komt ten gunste aan de algemene reserve grondbedrijf.

Duurzaamheid
Profit : Het voordelige exploitatieresultaat van Hoevelaar fase 1 draagt positief bij aan de 
financiële weerbaarheid van Woudenberg.

Aanpak/uitvoering

Na  vaststelling  door  de  gemeenteraad  van  onderhavige  eerste  herziening  van  de 
grondexploitatie  Hoevelaar  fase 1 worden de cijfers  uit  deze opzet  opgenomen in de 
begroting 2018 en in de meerjarenbegroting.
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