
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 
Voor het openen van en verantwoording afleggen over lopende grondexploitaties 

gelden de regels uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en 

gemeenten (BBV) en de eigen Beheerverordening Grond en Gebouwenexploitatie 

(BGGE). Belangrijkste rapportageinstrument is het Meerjaren Perspectief 

Grondexploitaties (MPG). Hierin wordt door B&W jaarlijks – bij de presentatie 

van de jaarrekening - verantwoording afgelegd over de voortgang van lopende 

grondexploitaties, de consequenties voor de reserve grondexploitatie én wordt 

inzicht gegeven in toekomstige ontwikkelingen per exploitatie. 

 

De accountant heeft in het kader van het jaarrekeningtraject 2007 reeds zijn 

goedkeuring gegeven aan dit MPG.  

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

Voor de raad is het jaarlijks opgestelde MPG een belangrijk beheerinstrument voor 

ruimtelijke ontwikkelingen. Het MPG bevat een analyse waarin informatie over de 

voortgang, de verantwoording en de risico’s van individuele projecten en 

programma’s zijn samengevat.  

 

In het MPG 2007 zijn de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar per 

grondexploitatie opgesomd en zijn de financiële gevolgen inzichtelijk gemaakt. 

Tevens zijn de belangrijkste mutaties in de reserve grondexploitaties toegelicht, die 

in tegenstelling tot 2006, thans tot een positieve reserve hebben geleid. 

 

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad 

Over de belangrijkste resultaten binnen lopende grondexploitaties/fysieke projecten 

wordt de raad geïnformeerd via berap en voortgangsrapportages per project/krediet. 

In het MPG 2007 is daarom per exploitatie slechts kort de laatste stand van zaken 

weergegeven. Wel zijn de financiële mutaties in 2007 per grondexploitatie 

opgesomd en is het verschil met de financiële stand uit het voorgaande jaar 

aangegeven.   

 

In het eerste hoofdstuk worden de belangrijkste mutaties toegelicht. Deze hebben 

ertoe geleid dat in tegenstelling tot 2006 thans een positieve reserve GREX ter 

grootte van € 1.771.000 kan worden gepresenteerd. Een beperkt aantal mutaties in 

de reserve is bepalend voor dit positieve resultaat. 
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Meerjaren Perspectief Grondexploitatie (MPG) 2007 
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Houtmarkt 7 / Fietsznfabriek 

Net als bij de grondexploitaties die reeds in onwikkeling zijn, wordt het 

voorzichtigheidsprincipe ook gehanteerd bij exploitaties die dat (nog) niet zijn. Dit 

leidt ertoe dat voorzichtigheidshalve een reservering is getroffen voor een mogelijk 

lagere markt- dan boekwaarde voor Houtmarkt 7. De boekwaarde is sinds de 

aankoop opgelopen tot € 4,2 miljoen per ultimo 2007. De marktwaarde is min-of-

meer gelijk gebleven en wordt bij de huidige markt en het vigerend 

bestemmingsplan geschat op € 3,4 mio. Derhalve wordt een voorziening getroffen 

van € 0,8 miljoen. Verwachting is dat in september 2008 de openbare 

inschrijvingsprocedure kan worden afgerond. Eind 2008 is dus bekend of deze 

voorziening moet worden aangesproken of niet. 

 

Verkoop van niet-strategisch erfpachtbezit 

Inmiddels is duidelijk geworden dat een groot aantal erfpachters van hun kooprecht 

gebruik wil en kan maken. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke toename van 

erfpachtopbrengsten die in eerste instantie naar de reserve erfpacht toevloeien. Deze 

reserve is echter gemaximaliseerd op 10% van de boekwaarde van de 

erfpachtgronden. Het surplus van € 0,44 miljoen komt ten gunste van de reserve 

grondexploitatie. Ook in latere jaren zal er rekening gehouden kunnen worden met 

dergelijke toevoegingen.   

 

Spoorzone Oostpoort West: AMCOR  

Een vergelijkbare situatie als bij Houtmarkt 7 heeft zich voorgedaan bij het Amcor-

complex. Dit heeft ertoe geleid dat voorzichtigheidshalve in 2006 een reservering is 

getroffen voor een mogelijk lagere markt- dan boekwaarde voor het Amcor-

complex, ter grootte van € 1 miljoen. Inmiddels zijn de onderhandelingen over de 

verplaatsing van een autodealer van de Raaks naar AMCOR in een dermate ver 

gevorderd stadium dat ervan mag worden uitgegaan dat de uiteindelijke 

verkoopopbrengst hoger zal uitkomen dan de boekwaarde. Gevolg hiervan is dat de 

vorig jaar getroffen voorziening kan komen te vervallen.  

 

Funderings- en cascoherstel (FUCA) 

Naar aanleiding van de 2
e
 bestuursrapportage 2007 is door de raad besloten om 

vrijvallende middelen van de regeling Besluit Woninggebonden Subsidies van € 1,2 

miljoen toe te voegen aan deze grondexploitatie. Gevolg van deze toevoeging is dat 

het eindresultaat met hetzelfde bedrag verbeterd, waarmee de claim op de reserve 

grondexploitatie met € 1,2 miljoen kan worden verlaagd.  

 

Raaks 

Het project kent ten opzichte van vorig jaar een verbetering van het resultaat met ca. 

€ 0,45 miljoen. Het (nog) negatieve resultaat bedraagt per heden € 0,37 miljoen. 

Deze verbetering is voornamelijk behaald door de bijstelling van de parameter 

opbrengsten naar 2% (was 1% in voorgaande jaren; zie paragraaf 1.4 van het MPG 

2007) waardoor ook een gunstiger rente-effect optreedt. 

 

Ontwikkelingen zonder effect op de reserve GREX 

Er zijn in 2007 ook enkele ontwikkelingen binnen lopende grondexploitaties 

geweest die (nog) niet tot mutatie in de reserve hebben geleid. 
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Enkele voorbeelden: 

 

Het resultaat van de exploitatie Waarderpolder is met € 0,7 miljoen verbeterd tot 

een opbrengst van  

€ 14,3 miljoen. Op contante waarde (1-1-2008) betekent dit een verbetering van € 

1,1 miljoen tot een opbrengst van € 11,2 miljoen. Belangrijkste oorzaak van deze 

verbetering is de stagnatie in de uitvoering van deelgebied Noordoost, waardoor de 

rente-inkomsten zijn toegenomen. 

 

De Boekwaarde van de totale exploitatie Schalkwijk 2000+ is in het MPG2007 

vastgesteld op een bedrag van 14,9 M€ per 31-12-2006. Deze verbetering ten 

opzichte van 2006 wordt voor een groot deel veroorzaakt door de recente grote 

inkomsten op grond van de uitgifte van het eerste deel van 023. Er zijn in de 

periode 2009-2012 echter nog te veel risico’s binnen het totale programma 

aanwezig om thans reeds geld uit te nemen uit deze verzamelexploitatie.  

 

Het resultaat van de exploitatie Ripperda is op eindwaarde (1-1-2010) met € 0,6 

miljoen afgenomen tot een opbrengst van € 4,9 miljoen. Dit betekent een 

verslechtering van € 0,6 miljoen tot een opbrengst van € 4,2 miljoen. Door 

vertraagde bouw van de woningen en een conflict met de aannemer voor het 

woonrijp maken van het voorterrein loopt de realisatie achter op de planning met als 

gevolg dat de VTU-kosten en kosten woonrijpmaken hoger zullen uitvallen. 

 

Financiële paragraaf 
De gewenste minimale omvang van de reserve grondexploitatie van € 3,0 miljoen is 

eind 2007 nog niet haalbaar gebleken, ondanks een aantal positieve resultaten en 

meevallers. De gewenste omvang is nog niet gebaseerd op nieuwe exploitaties 

(zoals Spoorzone / Zomerzone), omdat de gevolgen hiervan nog in onderzoek zijn. 

Nagegaan wordt nog hoe we een jaarlijkse risicoanalyse kunnen (laten) uitvoeren en 

hoe we de gewenste omvang van het weerstandsvermogen kunnen bepalen. Hierbij 

betrekken we alle risico’s en reserves van de gemeente, dus niet alleen uit hoofde 

van vastgoedexploitaties.  

 

Planning 
Als onderdeel van de jaarverslag 2007, het meerjarenperspectief grondexploitaties 

2007 vaststellen.  

 

Wij stellen de raad voor: 

 

Vaststellen van het meerjarenperspectief grondexploitaties 2007 als onderdeel van 

het jaarverslag 2007 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,  

 

Besluit: 

 

vastsstellen van het meerjarenperspectief grondexploitaties 2007 als onderdeel van 

het jaarverslag 2007 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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