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Aan de gemeenteraad 
 
VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
 
1. De ter inzage gelegde geheime grondexploitatie “Heuvelpark De Noord” (plannummer 125), 

met bijbehorende financiële paragraaf vast te stellen.  
2. Om na realisatie (programma en financieel) van het plan, het op dat moment zijnde 

grondexploitatieresultaat, voor zover noodzakelijk te investeren binnen het deelgebied “De 
Dierenweide” zoals benoemd in de structuurvisie Hanzekwartier.    

3. De geheimhouding van de, in het besluit onder beslispunt I genoemde stukken te 
bekrachtigen tot de grondexploitatie definitief wordt afgesloten. 

 
 
INHOUD 

INLEIDING 

In uw vergadering van april 2012 heeft u de Structuurvisie Hanzekwartier vastgesteld. 
 
De ontwikkelstrategie voor het Hanzekwartier is om de transformatie van een gedeeltelijk 
verouderd bedrijventerrein naar een gebied met hoogwaardige uitstraling en andere functie met 
woonbebouwing, kleinschalige bedrijvigheid en ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen, in 
deelgebieden te ontwikkelen. De inrichting van het stationsgebied, de  Spoorzone-oost met 
projectnaam “Scholenzone” en onderhavige grondexploitatie “Heuvelpark De Noord”, zijn de 
deelgebieden die de gemeente als eerste actief gefaseerd gaat oppakken.  
 
In april 2011 heeft u een krediet beschikbaar gesteld voor de inrichting van het stationsgebied. 
De werkzaamheden zijn inmiddels gereed en is het station in december 2012 in gebruik 
genomen. Op 26 januari 2012 heeft u de (globale) grondexploitatie vastgesteld voor de 
ontwikkeling van het gebied de Scholenzone. Het benodigde bestemmingsplan voor deze 
ontwikkeling heeft u in december 2012 vastgesteld. 
  
Voor de realisatie van het beoogde programma  van 14 appartementen (2040 m2 bvo) binnen 
het deelgebied De Dierenweide, zoals benoemd in de structuurvisie, heeft zich een 
ontwikkelaar gemeld. Met deze ontwikkelaar is inmiddels overeenstemming over de grondprijs 
en bijbehorende ontwikkelvoorwaarden conform het collegebesluit van 12 maart 2013 
(B.13.000114). De overeenkomst wordt naar verwachting in Januari 2014 ondertekend. Primair 
gaat het binnen dit deelgebied om de realisatie van 14 appartementen met bijbehorende 
halfverdiepte parkeeroplossing. Voor de realisatie van het appartementencomplex is voor de 
verantwoording van de benodigde investeringen en opbrengsten een grondexploitatie 
benodigd. Deze grondexploitatie, “Heuvelpark De Noord”, met bijbehorende financiële 
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paragraaf wordt nu aan u voorgelegd ter goedkeuring. Deze dient ook als economische 
haalbaarheidstoets voor de nu in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.    
 
De grondexploitatie met bijbehorende financiële paragraaf is geheim gezien de toekomstige 
onderhandelingen en selecties van aannemers voor uitvoering van de noodzakelijke werken.  
De stukken liggen geheim voor u ter inzage. 
 
Het voorgenomen te ontwikkelen gebied zoals opgenomen in de Structuurvisie ziet er als volgt 
uit:  
 

 
 
Het ontwikkelgebied De Dierenweide kent naast de realisatie van het appartementencomplex 
ook een herinrichting van het dierenpark, de realisatie van een langzaam verkeersroute door 
het gebied en de herinrichting van De Noord met de “loper” inclusief aanleg extra 
parkeerplaatsen voor het centrum (uitvoering parkeervisie).  
Nadat het programma is gerealiseerd en alle kosten en opbrengsten zijn verwerkt, is het 
mogelijk de grondexploitatie “Heuvelpark De Noord” af te sluiten. Zoals omschreven in de 
structuurvisie is het uitgangspunt van de locatie De Dierenweide op zijn minst een budget 
neutrale ontwikkeling. De verdere planvorming van dit gebied wordt opgepakt, zodat het 
resultaat van de grondexploitatie t.z.t., voor zover noodzakelijk, kan worden geïnvesteerd als 
bijdrage voor deze verdere ontwikkeling. Binnen de grondexploitatie is al wel een bedrag 
opgenomen om een fietspad binnen dit gebied aan te leggen. Voor de noodzakelijke financiële 
bijdrage aan de herinrichting van De Noord en de realisatie van De Loper in dit deel van het 
Hanzekwartier zijn nog geen kosten opgenomen in de grondexploitatie.   
  
 
ARGUMENTEN 

1. Vaststellen grondexploitatie en het beschikbaar stellen van de benodigde middelen is een 
raadsbevoegdheid. 

De raad heeft op basis van de gemeentewet het budget recht en stelt voor het aangaan van 
verplichtingen voor de benodigde investeringen middelen beschikbaar aan het college. De 
grondexploitatie geeft de financiële kaders weer voor de uitvoering van het project. Op basis 
van de gehanteerde uitgangspunten zoals omschreven in de financiële paragraaf heeft de 
grondexploitatie een positief resultaat op startwaarde (1-1-2014) van € 0,58 mln.  
 
2. Na planrealisatie en financiële afwikkeling kan het resultaat, voor zover noodzakelijk, 

worden ingezet voor investeringen voor verdere ontwikkelingen in de omgeving van het 
plangebied. 

Het grondexploitatiegebied is onderdeel van een groter integraal stedenbouwkundig gebied, De 
Dierenweide, zoals opgenomen in de structuurvisie Hanzekwartier. Gezien de integrale visie is 
financiering vanuit de grondexploitatie gerechtvaardigd en past binnen de budget neutrale 
ontwikkeling zoals geformuleerd in de structuurvisie Hanzekwartier. Uitgangspunt is om na 
planafsluiting van de grondexploitatie, het dan resterende exploitatieoverschot beschikbaar te 
stellen voor de verdere uitvoering en ontwikkeling van het deelgebied De Dierenweide en 
omgeving. 
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3. Verantwoording zal plaatsvinden via de reguliere financiële planning & control cyclus. 
De grondexploitatie zal door het college worden verantwoord in de jaarrekening en 
perspectiefnota en indien nodig via de financiële rapportages (FIRAP). Mocht er een 
gebeurtenis zich voordoen dat een significante invloed heeft op het financiële resultaat dan zal 
de grondexploitatie opnieuw aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Dit conform de 
door uw raad vastgestelde financiële spelregels zoals opgenomen in de nota grondbeleid 
“Grond als basis voor regie”.  
 
 
 
 
 

 Het college 
 
 
 
 
 R. Kool  mr. A.B.L. de Jonge 
 secretaris  burgemeester 
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