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Voorstel
Wij stellen u voor:
1. de 9e herziening van de grondexploitatie Het Groene Woud (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
In beginsel wordt de grondexploitatie van Het Groene Woud jaarlijks herzien. Het gaat 
dan om een actualisering van vigerende cijfers op basis van nieuwe inzichten en 
omstandigheden. De herziene versie van de grondexploitatie wordt dan aansluitend aan u 
aangeboden met het verzoek om deze vanuit de u toekomende bevoegdheid vast te 
stellen.

De laatste (achtste) herziening van de grondexploitatie is in de raadsvergadering van 21 
april 2016 door u vastgesteld. De dynamiek in het project is ook in 2016, net als in 2015, 
relatief groot geweest. Verkoopafspraken die in 2015 mondeling zijn gemaakt voor wat 
betreft ontwikkelingen in fase 4, zijn in 2016 vastgelegd in ondertekende 
verkoopovereenkomsten. Levering zal in 2017 plaatsvinden. Verder is voor een groot deel 
van fase 1 (fase 1B en 1C) in 2016 een prijsvraag uitgeschreven waarbij drie 
ontwikkelende partijen zijn uitgenodigd in te schrijven. Deze hebben alle drie 
ingeschreven en de winnaar heeft een grondprijs geboden die nog boven het in de 
prijsvraag opgenomen minimum ligt. Bovengenoemde verkopen meegerekend, resteert in 
feite in dit project van totaal 438 woningen, nog slechts de verkoop van 2 vrije kavels, 
waarvan 1 in fase 2 en 1 in fase 1A. Risico’s zijn er nog wel, maar aan de 
opbrengstenkant zijn die gering. Daarnaast zijn in 2016 werkzaamheden in het kader van 
het bouw- en woonrijp maken uitgevoerd. 



Centrale vraag
Wat is de nieuwe financiële stand van zaken grondexploitatie Het Groene Woud?

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 Het Groene Woud 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)
 Bestemmingsplan Het Groene Woud
 Woonvisie 2013+ 

Argumenten/toelichting
Zoals in de inleiding al verwoord, ligt de keuze om nu te komen met een negende 
herziening van de grondexploitatie in het feit dat wij nieuwe inzichten en 
omstandigheden onder uw aandacht willen brengen. In algemene zin kan met betrekking 
tot de vijf deelfasen van Het Groene Woud het volgende worden opgemerkt:

Stand van zaken per fase
Fase 1
Ten opzichte van de vorige herziening is de stand van zaken voor deze fase aanzienlijk 
gewijzigd. Reeds in de achtste herziening is gemeld dat geanalyseerd zou worden in 
hoeverre een gedeelte van deze fase op een andere wijze in de markt gezet kon worden. 
Dit is in 2016 uitgevoerd. Er is een prijsvraag uitgeschreven voor fase 1 B/C waarbij drie 
ontwikkelende partijen zijn uitgenodigd in te schrijven. Deze hebben alle drie 
ingeschreven en de winnaar heeft een prijs geboden die boven het in de prijsvraag 
opgenomen minimum lag. In fase 1A zijn bovendien drie vrije kavels verkocht. Daarmee 
resteert nog de verkoop van één kavel. Daarnaast zijn noodzakelijke 
saneringswerkzaamheden uitgevoerd. Door de gewijzigde wijze van ontwikkelen is in de 
grondexploitatie ook extra budget opgenomen voor het bouw- en woonrijp maken. Dit 
komt ten laste van het resultaat, maar wordt “goed gemaakt” door de hogere 
verkoopopbrengsten.

Fase 2
Voor fase 2 geldt dat er geen substantiële wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige 
herziening. De laatste kavel dient nog verkocht te worden. Dat was per 1 januari 2016 
ook het geval. Er zijn geen particulieren geweest die interesse hebben getoond. Inmiddels 
is contact gelegd met een ontwikkelende partij die de kavel mogelijk wenst te kopen om 
daar een woning op te realiseren. Deze ontwikkelende partij zal de woning dan inclusief 
kavel trachten te verkopen.

Fase 3
Voor fase 3 geldt dat alle woningen zijn gerealiseerd. Per 1 januari 2017 geldt dat alleen 
nog een klein deel van het woonrijp maken afgerond hoeft te worden.

Fase 4
Binnen fase 4 is sprake van verschillende clusters. 
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 Fase 4A: In 2016 zijn alle grondopbrengsten conform overeenkomst ontvangen. De 
grond is in 2016 geleverd. De woningen zijn verkocht, het bouwrijp maken is 
afgerond en het woonrijp maken wordt aanbesteed.

 Fase 4B: In 2016 is de mondeling overeengekomen grondprijs uitgewerkt naar een 
schriftelijke overeenkomst. Levering van de grond vindt in 2017 plaats 
(maart/april). 

 Fase 4C: Ook voor deze fase is de in 2015 mondeling overeengekomen grondprijs 
uitgewerkt naar een ondertekende overeenkomst. Ook hier vindt levering plaats in 
2017.

 Fase 4D: Net als voor fase 4B is hier in 2016 de mondeling overeengekomen 
grondprijs uitgewerkt naar een ondertekende overeenkomst. De grondprijs gaat 
ervan uit dat de grond gesaneerd is onder de CoHo Sloot. Levering vindt tezamen 
met fase 4B plaats in 2017 (maart/april) mits tijdig de rapportage met de 
schoongrondverklaring is ontvangen.

Het bouwrijp maken van deze fase is hoger uitgevallen dan begroot. Belangrijke oorzaak 
hiervan is dat wel de volledige CoHo sloot wordt gesaneerd terwijl maar een deel hiervan 
binnen de plangrens van fase 4 ligt. Het is echter efficiënter gebleken de CoHo sloot in 
één keer integraal te saneren. Uiteraard heeft dit wel tot gevolg gehad dat extra budget 
noodzakelijk was. De raming voor het woonrijp maken is naar boven toe bijgesteld. In de 
oorspronkelijke raming was geen rekening gehouden met werkzaamheden aan de 
Magnoliasingel.

Fase 5
Voor fase 5 geldt een gezamenlijke grondexploitatie met Zegheweg BV. Eerder dan 
afgesproken met Zegheweg BV is in 2016 reeds alle grond geleverd en betaald. De 
woningverkoop is sneller verlopen dan gedacht. De gezamenlijke grondexploitatie is 
inmiddels herzien en afgestemd en vastgesteld met Zegheweg BV. De helft van het 
resultaat van deze gezamenlijke grondexploitatie komt ten gunste aan de gemeente. De 
andere helft is voor Zegheweg BV. Tussentijds is een gedeelte van de winst inmiddels 
uitgekeerd. Tezamen met het gedeelte van de winst dat nog uitgekeerd moet worden 
ontstaat voor deze fase een beter resultaat dan in de achtste herziening was voorzien.

Programma

Het nog te realiseren programma is weergegeven in onderstaande tabel. 

Kosten
Onderstaande tabel presenteert de gerealiseerde en nog te realiseren kosten.
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In het onderstaande is een korte toelichting opgenomen:
- Verwerving: Alle gronden zijn in eigendom van de gemeente dan wel in 

gezamenlijk eigendom. Het doen van verwervingen is niet meer noodzakelijk;
- Saneren: Alle noodzakelijke saneringswerkzaamheden zijn  inmiddels uitgevoerd 

dan wel aanbesteed;
- Bouw- en woonrijp maken: Deze kosten zijn opgenomen op basis van een raming 

van de afdeling Realisatie en Beheer. Er is rekening gehouden met een ruimer 
budget dan in de achtste herziening;

- Planontwikkelingskosten, voorbereiding en toezicht op de uitvoering en risico en 
onvoorzien: Op basis van ervaringscijfers zijn budgetten opgenomen voor 
planontwikkeling, voorbereiding en toezicht op de uitvoering en risico en 
onvoorzien. Het budget is ten opzichte van de achtste herziening opgehoogd. Een 
deel hiervan wordt veroorzaakt doordat kosten die gemaakt zijn voor de 
herontwikkeling van de Nijverheidsweg ten laste van de grondexploitatie voor Het 
Groene Woud zijn gekomen;

- Verkoopkosten bouwkavels: Het budget dat hiervoor nog beschikbaar was in de 
vorige herziening is grotendeels komen te vervallen. Een groot deel was immers 
bestemd voor de verkoop van kavels in fase 1 B/C. De betreffende gronden zijn nu 
in één keer verkocht als gevolg van de prijsvraag;

- Tijdelijk beheer: Tot het moment dat de gronden zijn verkocht dient de gemeente, 
als eigenaar, de gronden tijdelijk te beheren. Hieronder valt zowel fysiek beheer 
als beheer in de zin van verzekeringen en belastingen. Op basis van gegevens uit 
het verleden is hiertoe budget opgenomen;

- Toevoeging aan reserves: Het doen van toevoegingen aan de reserves is op grond 
van gewijzigde BBV-regelgeving niet meer mogelijk. Deze afdrachten zijn ten 
opzichte van de vorige herziening komen te vervallen. Dit betekent een aanzienlijk 
voordeel voor deze grondexploitatie. De keerzijde is uiteraard dat de betreffende 
fondsen nu niet meer via deze route gevuld worden. Indien de regels voor 
tussentijdse winstneming het toestaan kunnen de fondsen via die route nog wel 
gevuld worden dan wel via reguliere winstneming aan het einde van het project.

- Rente: De gerealiseerde rentelasten zijn conform de jaarrekening verwerkt. De nog 
te realiseren rentelasten volgen uit het rekenmodel en hangen af van de fasering 
van kosten en opbrengsten. In het gepresenteerde resultaat op contante waarde 
zijn die lasten verwerkt.

Opbrengsten
Onderstaande tabel presenteert de gerealiseerde en nog te realiseren opbrengsten.

In het onderstaande is een korte toelichting opgenomen:
 Grondopbrengsten: Voor de opgenomen grondopbrengsten geldt voor een groot 

deel  dat  deze  zijn  opgenomen  op  basis  van  mondelinge  dan  wel  schriftelijke 
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overeenkomsten  met  marktpartijen.  Er  resteert  nog  slechts  de  noodzakelijke 
verkoop van twee vrije kavels.

Duurzaamheid
Profit : Het voordelige exploitatieresultaat van Het Groene Woud draagt positief bij aan 
de financiële weerbaarheid van Woudenberg.

Financiële consequenties/Risicoanalyse/Verschillenverklaring
In vergelijking met de 8e herziening stijgt het geprognosticeerde eindresultaat per januari 
2017 aanzienlijk. Dit kent echter een aantal achtergronden. In het onderstaande wordt 
hierop ingegaan. 

 Resultaat achtste herziening per januari 2016€  76.481 
 Resultaat negende herziening per januari 2017: €  1.187.621

Om  de  resultaten  één  op  één  te  kunnen  vergelijken  met  de  vorige  herziening,  zijn 
onderstaande correcties nodig.

 De fondsbijdragen zijn komen te vervallen. In de 8e herziening was nog rekening 
gehouden met een bedrag van EUR 625.110 aan fondsafdrachten. Dit is volledig 
komen te vervallen.

 Tegelijkertijd is wel een bijdrage vanuit de gezamenlijke grondexploitatie fase 5 
naar de eigen grondexploitatie voor fase 5 geboekt van EUR 517.517.

 Er is rekening gehouden met een lager percentage aan rentelasten, van 2,1% naar 
1,8%. Dit heeft een relatief gering effect van EUR 13.486.

Nominaal verbetert het resultaat per saldo, inclusief alle overige kleinere verschillen, 
relatief zeer licht met EUR 82.289. Netto contant geldt een kleine verlaging van 
EUR 26.000 bij een “eerlijke” vergelijking.

Bestemming resultaat

Conform begroting 2017 wordt een gedeelte van het resultaat van EUR 1.187.621 eerst 
toegerekend aan de reserve dorpsvoorzieningen (EUR 479.251) en een ander gedeelte 
aan de algemene reserve (EUR 145.859). Conform begroting 2017 betreft dit 
onderstaande bedragen. Het restant van de winst komt ten goede aan de reserve 
grondbedrijf.

Verschillen
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De belangrijkste verschillen ten opzichte van de achtste herziening zijn in onderstaande 
tabel verwoord:

Als reeds vermeld is het risicoprofiel van de grondexploitatie fors gedaald. Onderstaande 
tabel presenteert de nog geraamde opbrengsten in de vorige herziening (opbrengsten 
waarover nog geen afspraken bestonden) ten opzichte van de huidige nog geraamde 
opbrengsten.

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste risico’s en kansen in beeld gebracht en 
gekwantificeerd. Het effect van een bepaald risico is in beeld gebracht op contante 
waarde. Door rekening te houden met de formule “risico = kans x gevolg”, kan het risico 
gekwantificeerd worden. Door toepassing van deze methodiek wordt voorkomen dat alle 
risico’s en kansen voor 100% worden opgenomen

In het onderstaande worden de risico’s en kansen kort toegelicht:

Woonrijp maken fase 4
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De kosten voor het woonrijp maken van fase 4 zijn, ten opzichte van de vorige herziening, 
naar boven toe bijgesteld. Niettemin geldt dan nog steeds een bandbreedte. Het effect is 
berekend indien deze kosten 15% hoger uitvallen.

Bouw- en woonrijp maken fase 1
Ook met betrekking tot deze kosten is het effect berekend bij 15% hogere kosten.

Planschade
Afgelopen jaar is onverwacht een planschadeclaim gehonoreerd van totaal EUR 64.100 
waar een gedeelte van aan de gezamenlijke grondexploitatie is toegerekend. Het effect 
van nog twee van dergelijke claims is doorgerekend.

Deel grondopbrengst fase 4
Een gedeelte van de grondopbrengsten van fase 4 is nog onder voorbehoud van het 
opheffen van een hindercirkel. Indien die cirkel niet wordt opgeheven bestaat de kans op 
EUR 60.000 lagere grondopbrengsten.

Opbrengsten
De te realiseren opbrengsten bestaan nog uit de uitgifte van twee kavels. Het effect is 
berekend indien de opbrengsten 15% lager uitvallen.

Aanpak/uitvoering

Na vaststelling door de gemeenteraad van onderhavige negende herziening van de 
grondexploitatie Het Groene Woud worden de cijfers uit deze opzet opgenomen in de 
begroting 2018 en in de meerjarenbegroting. Nu het project zich in de afrondende fase 
bevindt, wordt bij de volgende herziening bezien in hoeverre het nog noodzakelijk is een 
uitgebreide toelichting op te stellen zoals nu nog opgenomen bij deze negende 
herziening.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen
Secretaris Burgemeester

Bijlagen:
 Concept raadsbesluit
Ter inzage:
 Geheim 9  e Herziening van de grondexploitatie Het Groene Woud
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