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De grondexploitaties (hierna: grexen) in het grondbedrijf worden tweemaal per jaar herzien. In juni ten behoeve 

van de begroting van het daarop volgende jaar, en in november ten behoeve van de jaarrekening. De herziening 

van de grexen van juni 2014 is gereed en door het college vastgesteld. De uitkomsten van deze herziening 

worden verwerkt in de begroting 2014. Omdat het nog geruime tijd zal duren voordat de begroting aan u wordt 

gepresenteerd, verstrekken wij u deze raadsinformatie over de herziening. 

Voor de verschillende grexen wordt hieronder kort toegelicht wat de grootste wijzigingen zijn die ook van 

invloed zijn op het eindresultaat. 

 

Algemeen 

 

De vorige herziening van november 2013 is pas onlangs door de raad vastgesteld, namelijk in zijn vergadering 

van 11 maart 2014. Voor zowel Boschkens alsook Heisteeg zijn daarbij voorzieningen getroffen om het te 

verwachten exploitatiesverlies op te vangen. 

 

Naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2013 door de accountant is een correctie doorgevoerd in 

de jaarrekening. Het betreft de waardering van het complex Venneweg. 

Naar aanleiding van de controle is een voorziening getroffen van € 1.025.000,00 op de totale boekwaarde van 

€ 1.470.000,00. Deze voorziening is gebaseerd op de taxatiewaarde van de gronden. Oorspronkelijk waren de 

gronden tegen de boekwaarde verantwoord. 

 

Het is nog maar kort geleden dat de vorige herziening ter besluitvorming aan de raad is voorgelegd. Sinds deze 

laatste herziening hebben zich dan ook nauwelijks wijzigingen voorgedaan. Dit betekent dat ook dat het 

resultaat van de grondexploitaties maar miniem is gewijzigd. 

 

Vier kwartieren III 

Door het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst met Van der Weegen in 2011 voor de ontwikkeling van 

het project zijn de risico's voor de gemeente sterk verminderd en is het negatieve eindresultaat redelijk 



gestabiliseerd. Sinds de vorige herziening in november 2013 is er weinig veranderd aan de stand van zaken 

rondom het project.  

 

In november 2013 was het resultaat van de grex op eindwaarde € 646.679,00 negatief per 31-12-2014. Het 

nominale saldo is gelijk gebleven. Aan de kostenkant zijn de plankosten wat hoger. De rentelasten en 

prijsstijgingen vallen wat lager uit. De opbrengsten zijn ten opzichte van de vorige actualisatie gelijk gebleven. 

Het resultaat op eindwaarde is daardoor nagenoeg gelijk gebleven, dat wil zeggen € 647.000,00 negatief. 

In 2011 heeft de raad een voorziening getroffen ter hoogte van € 655.000,00. Deze voorziening is nog steeds 

toereikend. 

 

Frankische Driehoek / Fonkelsteen 

Op 20 december 2013 heeft het college een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de vereniging 

Fonkelsteen. Gelijktijdig zijn de koopcontracten van 24 kavels ondertekend. De consequenties daarvan zijn in de 

vorige herziening verwerkt.  

Thans is de verwachting dat een van de kavels (de enige kavel voor een vrijstaande woning) niet in CPO-

verband mee wordt ontwikkeld en terugkomt naar de gemeente. Dit heeft echter nauwelijks effect op de 

geprognotiseerde opbrengst omdat de waarde van het kavel nagenoeg hetzelfde blijft. 

De werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken zijn door de gemeente aanbesteed. Het bouwrijp maken 

is in uitvoering. 

Het eindresultaat van de gex is op 31-12-2016 € 46.237,00 positief. In de grex van november 2013 was dit 

nog € 28.814,00 positief. 

 

Boschkens 

Bij de vorige herziening van de grondexploitatie van Boschkens zijn bakens verzet en enkele rigoureuze keuzes 

gemaakt. Deze keuzes hebben zowel positieve als negatieve effecten op het resultaat van de totale 

grondexploitatie. Alle wijzigingen tezamen hebben geleid tot een negatief resultaat op eindwaarde per 31-12-

2022 van € 231.900.00. Vanwege dit negatief resultaat heeft de raad in maart j.l. een voorziening getroffen 

van € 232.000,00. 

De wijzigingen sinds de vorige herziening zijn marginaal. Het resultaat in de grondexploitatie is nagenoeg 

hetzelfde gebleven.  

De kosten voor het bouw- en woonrijp maken zijn gestegen door een indexering van 3%, maar ook iets gedaald 

door het percentage onvoorzien op 10% te zetten (dit was iets hoger in de vorige grondexploitatie). De totale 

plankosten zijn toegenomen door het vergroten van de budgets voor planontwikkelingskosten, voorbereiding en 

toezicht. De gerealiseerde rente is in 2013 toegenomen met ca. € 160.000,- dit is wat minder dan vooraf 

verwacht. 

Het saldo op eindwaarde is nu € 230.793,00 negatief. De getroffen voorziening is toereikend. 

 

Heisteeg 

Eind 2012 zijn de gemeentelijke kavels voor het project Heisteeg in verkoop gegaan. Thans is een 

makelaarskantoor ingeschakeld om de verkoop te stimuleren en een grotere regio te bereiken. Tijdens de vorige 

herziening is de grondprijs naar beneden bijgesteld. Dit heeft echter nog niet geleid tot extra verkopen. Er zijn 4 

van de 16 kavels verkocht. In de grex is de uitgifte van deze kavels voorzien over de periode 2014 t/m 2018. 

Dat wordt nog steeds haalbaar geacht. 

De onderhandelingen met ontwikkelaar Van Wanrooij stagneren. De in de grondexploitatie geprognotiseerde 

verkoop over 2014 t/m 2016 wordt hierdoor steeds onzekerder. 

 

In november 2013 was het resultaat van de grex op eindwaarde € 36.917,00 negatief per 31-12-2018. De 

raad heeft hier toen een voorziening voor getroffen van € 37.000,00. Het saldo van de grondexploitatie op 



einddatum 31 december 2018 bedraagt thans circa € 34.000,00 negatie. De getroffen voorziening is dus nog 

toereikend. 

In februari van dit jaar hebben wij besloten om gronden op de hoek Tijvoortsebaan / Turnhoutsebaan te 

verkopen aan Vromans / Karwei. De raad heeft hierover een voorstel gekregen ter behandeling in de 

raadsvergadering van 8 juli aanstaande. Deze verkoop heeft een positief effect op de grondexploitatie van 

Heisteeg. Deze positieve consequenties voor de grex van Heisteeg worden pas verwerkt indien er meer 

zekerheid bestaat over het doorgaan van hetgeen is afgesproken. 

 

Risico's grondexploitaties 

Voor de herziening van de grexen van juni 2014 zijn alle aanwezige risico's in beeld gebracht. Ten behoeve van 

deze herziening is beoordeeld of de risico's nog aanwezig zijn, of dat alle aannames nog juist zijn en of er nog 

nieuwe risico's bijgekomen zijn.  

In de herziening jun 2014 is het totale risicoprofiel hetzelfde als in november 2013 Totaal is het risico 

€ 1.641.325,00. Hierbij gaat het om risico's waarbij de kans dat ze zich voordoen, kleiner is dan 50%. Alle 

risico's met een kans groter dan 50% zijn immers al meegenomen in de grondexploitatie van het betreffende 

project. 

 

De totale som van de risico's in relatie tot het aanwezige weerstandsvermogen voldoet aan de eisen die 

daaraan door de nota Weerstandsvermogen en risicomanagement worden gesteld. De ratio is 1.57 en moet 

volgens de nota Weerstandsvermogen en risicomanagement minimaal 1,0 - 1,4 zijn. 

 

 

 

 

 


