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Aan de gemeenteraad 
 

VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
 

1. De effecten van de maatwerkoplossingen te verwerken in de grondexploitatie van De 
Gilden bij de Jaarrekening 2014 / Perspectiefnota 2015; 

2. Vanuit de algemene reserve NUON vrij aanwendbaar een bijdrage te doen in de 
grondexploitaties van De Gilden van € 1,34 miljoen.  

 

INHOUD 

INLEIDING 

Zoals bij u bekend lopen de stimuleringsmaatregelen af per 1 januari 2015, zoals eerder door de 
raad besloten. Geconcludeerd moet worden dat de verkoop van de woningbouwprojecten echter 
nog niet op het oude niveau is. In De Gilden zijn een aantal projecten en locaties aan te geven 
waar het, ook na het stopzetten van het stimuleringspakket, nog steeds wenselijk is om de bouw te 
bevorderen. Dit omdat er specifiek plaatselijke omstandigheden zijn die dit nodig maken. Het gaat 
om projecten / kavels die al geruime tijd niet kunnen worden afgezet in de markt en waar 
dientengevolge de afwerking (het woonrijp maken) fors vertraagd is. In dit voorstel wordt 
omschreven om welke projecten en kavels het gaat en waarom een kortingsregeling specifiek voor 
deze gebieden wenselijk is. 
 
De stimuleringsmaatregelen lopen dit jaar af. Een gedeelte van het budget zal terugvloeien in de 
algemene reserve NUON vrij aanwendbaar doordat niet alle deelnemende projecten (in zijn geheel) 
hebben deelgenomen aan de stimuleringsmaatregelen. Hierover bent u per brief geïnformeerd. 
Voorgesteld wordt om een aantal maatwerkoplossingen te nemen in De Gilden die deels uit het 
vrijvallende budget (van circa € 540.000,-) kunnen worden gefinancierd.  
 
ARGUMENTEN 

1.1 De Timmerliedengilde is al sinds 2008 een bouwlocatie 
 De Gilden fase 1 (het gedeelte tussen de Wisentzone en de wateras) is al geruime tijd af en 

woonrijp opgeleverd. Uitzondering hierop is de Timmerliedengilde. Diverse woningbouwplannen 
zijn op de markt geweest en vooralsnog is slechts één deel bebouwd (14 2-kap woningen van 
Bouwbedrijf Van der Steeg en 12 drie onder één kap woningen van OFW). Dit heeft tot veel 
frustratie geleid bij de bewoners, met uiteindelijk zelfs bemoeienis van de Nationale Ombudsman. 
Er zijn goede afspraken gemaakt met de bewoners om het leefklimaat aangenaam te houden en 
vooruitlopend op de bouw is de straat al in de definitieve materialisering aangelegd. Echter de 
ultieme wens van bewoners blijft dat de straat nu eindelijk eens wordt afgebouwd. De 
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stimuleringsmaatregelen hebben hier helaas weinig effect gesorteerd. In november zullen weer 2 
bouwblokken gebouwd worden en pas wanneer zich nieuwe kopers aandienen wordt de bouw 
hervat. 
 
Wanneer Bouwbedrijf Van der Steeg noodzakelijkerwijs, als gevolg van het beëindigen van de 
stimuleringsmaatregelen, de prijzen van de woningen weer zou moeten verhogen is er nog minder 
perspectief op een snelle afbouw van deze straat. Voorgesteld wordt om de gelden uit de 
stimuleringsmaatregelen die hiervoor reeds gereserveerd stonden (€ 140.000,-) in de 
grondexploitatie van de 1e fase van de Gilden te storten zodat grond- en VON-prijzen gelijk kunnen 
blijven.   
 
1.2  Moeilijk te verkopen ‘rest’ kavels in de Gilden fase 2 
In de Gilden fase 2 bevindt zich een 11-tal kavels die, ondanks de stimuleringsmaatregelen, al 
langere tijd niet verkocht zijn. Het betreft relatief minder gunstig gelegen kavels vanwege een 
verminderde oriëntatie op de zon dan wel omdat ze direct grenzen aan huurwoningen. In enkele 
gevallen grenzen er zelfs zeven tuinen aan deze kavels. Op deze kavels is nu bijna twee jaar een 
korting van toepassing maar dit heeft helaas zeer beperkt effect gesorteerd. Bewoners maken zich 
ernstige zorgen over de voortgang van het woonrijp maken en hebben meermaals een beroep 
gedaan op de verantwoordelijkheid van de gemeente in deze. Direct na de zomer is met een aantal 
marktpartijen gesproken om te kijken onder welke voorwaarden zij mogelijkheden zien om de 
kavels te bebouwen. Hieruit zijn 2 partijen naar voren gekomen die mogelijkheden zien om, met 
een verlaagde grondprijs en een scherpe aanneemsom, tot bouwmogelijkheden te komen. De twee 
partijen hebben maximaal een half jaar de tijd om een koper te vinden voor de woning met 
bijbehorende grond- en VON-prijs. De hiervoor noodzakelijk verlaging van de grondprijs voor de 11 
kavels bedraagt € 600.000,- (excl. BTW). In het kader van de stimuleringsmaatregelen was 
hiervoor reeds € 211.000,- opgenomen.  

 
1.3  Herontwikkeling Baksteen/Troffel 
Op de braak liggende strook langs het spoor is een herontwikkeling naar 30 rijwoningen en 14 
vrijstaande woningen voorzien. Voorheen waren hier 11 vrijstaande woningen en 16 twee-onder-
een kapwoningen voorzien. Door de herontwikkeling worden minder gronden uitgegeven als gevolg 
van de extra benodigde parkeerplaatsen. Daarnaast ontstaan er nog diepere kavels voor de 
vrijstaande woningen die niet tegen de volle prijs kunnen worden verkocht. Deze herontwikkeling 
levert een nadeel op van € 600.000,- (excl. BTW). Dit deelgebied was op het moment van de 
stimuleringsmaatregelen niet in verkoop en maakte daardoor ook geen deel uit van de 
stimuleringsmaatregelen. Aangezien dit plandeel direct langs het spoor ligt, omsloten door reeds 
bebouwde delen van De Gilden 2e fase en de wens om toch tot afwerking over te gaan, is de 
urgentie hier hoog om tot herontwikkeling over te gaan.  
 
2.1 De NUON reserves aan te wenden 
De grondexploitatie van De Gilden had op 1-1-2014 een exploitatieoverschot van € 84.210,- In de 
slotrapportage is aangegeven dat de grondexploitatie van De Gilden op basis van bestaand beleid 
en de ontwikkelingen in 2014 per 1-1-2015 een exploitatietekort krijgt. Daarnaast zal de beoogde 
aanpassing van de fasering van de uitgifte op de bedrijventerreinen ook leiden tot hogere 
voorzieningen die eveneens ten laste gaan van de algemene reserve grondexploitaties. De 
algemene reserve grondexploitaties € 729.000,- is reeds benodigd om deze effecten op te vangen. 
Er is daardoor geen ruimte meer om de algemene reserve grondexploitaties aan te wenden voor 
deze maatregelen. Gezien de relatie met de stimuleringsmaatregelen en de effecten die optreden 
als gevolg van de recessie wordt voorgesteld om de algemene reserve NUON vrij aanwendbaar 
aan te wenden voor het opvangen van de financiële effecten van deze maatregelen. Per saldo zal 
naast de aanwending van de vrijvallende € 540.000,- uit de stimuleringsmaatregelen een 
aanvullend budget gevraagd worden van € 800.000,- uit de algemene reserve NUON vrij 
aanwendbaar. Op dit moment bedraagt de stand van de algemene reserve NUON vrij 
aanwendbaar € 9,3 miljoen. 
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