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Voorbereidingskrediet Boskerpark en Warmenhuizen centrum fase 2 

 

 

 

 

Publiekssamenvatting 

Op basis van de BBV dient de raad in te stemmen met het openen van nieuwe gemeentelijke 

grondexploitaties. Daarbij dient zij tevens de grondexploitatieberekening vast te stellen. De vaststelling 

is het startpunt van een Bouwgrond in Exploitatie (BIE). In dit voorstel verzoeken wij om een 

voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het in beeld brengen van de kosten en 

opbrengsten van de nog te openen grondexploitaties Boskerpark en Warmenhuizen centrum fase 2. 

 

Gevraagde besluit 
In te stemmen met: 

 

1.  Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 30.000,- voor Boskerpark; 

2.  Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 30.000,- voor Warmenhuizen 

centrum fase 2; 

3. Beide voorbereidingskredieten vooralsnog ten laste brengen van de reserve grondexploitatie en 

bij het openen van de grondexploitaties de gemaakte kosten opvoeren in de betreffende 

exploitatie.  

 

 

Inleiding (abc’tje) 

Boskerpark 

In 2010 heeft de voormalig gemeente Zijpe een anterieure- en samenwerkingsovereenkomst gesloten 

met Boskerpolder BV voor de realisatie van Boskerpark: een nieuw hoogwaardig recreatiepark in 

Groote Keeten. In totaal bestaat het exploitatiegebied uit ± 50,1 ha, waarvan het recreatieve gebied 

±23 ha bedraagt, de natuur ±19,5 ha, het water ±5,2 ha, de woningen ±1,3 ha en de Voorweg ±1,1 ha.  

Boskerpolder BV zorgt voor de realisatie van 235-350 luxe recreatiewoningen, de waterberging en 14 

permanente woningen aan de Voorweg. De gemeente past de Voorweg aan. De gemeente en 

Boskerpolder BV zullen samen zorgen voor de realisatie van de natuur. Tegenover de gemeentelijke 

kosten, die door een adviesbureau zijn berekend in 2010, staat een overeengekomen vergoeding van 

Boskerpolder BV.  

Het voorbereidingskrediet bestaat uit kosten voor het onderzoeken wat de kosten zijn voor het bouw- 

en woonrijp maken van de diverse gemeentelijke verplichtingen (waaronder het verbreden van de 

Voorweg) en op deze manier een goed inzicht te krijgen in de gemeentelijke risico’s. 

 

Warmenhuizen centrum fase 2 

In 2016 is Warmenhuizen centrum fase 1 afgerond. Inmiddels zijn wij gestart met de voorbereiding van 

fase 2 op de locatie van de voormalige St. Vincentius en Olthof. In totaal bestaat het 

exploitatiegebied uit ± 9.500 m2, waarvan ± 6.000 m2 uitgegeven kan worden voor woningbouw. In de 

conceptverkaveling biedt het gebied ruimte voor 44 woningen. De gemeente maakt het plangebied 

bouw- en woonrijp en zal de kavels direct aan de toekomstige bewoners verkopen. Het 
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voorbereidingskrediet is nodig ter dekking van voorbereidingskosten bouw- en woonrijp maken en 

voor het laten opstellen van de planschaderisicoanalyse. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Door het voorbereidingskrediet kunnen wij onderzoeken of een project financieel haalbaar is en 

kunnen wij (financiële) risico’s beter beheersen. 

 

Kader 

Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet valt onder het budgetrecht van de 

gemeenteraad.  

 

Argumentatie 
Boskerpark 

In dit project zijn de opbrengsten voor de gemeente in 2010 overeengekomen. Hiervoor is gebruik 

gemaakt van op dat moment geschatte kosten. Om een goed onderbouwde 

grondexploitatieberekening op te kunnen stellen met een volledige risicoanalyse moeten wij een 

aantal kosten nu laten berekenen. Zo moeten wij o.a. de Voorweg laten inmeten en aan de hand 

van die gegevens een ontwerp op laten stellen. Daarnaast moeten wij een aantal onderzoeken 

uitvoeren, zoals een Flora- en fauna, archeologie en bodem. Voor deze werkzaamheden is het 

voorbereidingskrediet noodzakelijk. 

 

Warmenhuizen centrum fase 2 

Om een goed onderbouwde grondexploitatieberekening op te kunnen stellen moeten wij een aantal 

kosten en opbrengsten laten berekenen. Zo moeten wij het terrein laten inmeten en aan de hand van 

die gegevens een inrichtingsplan op laten stellen. Ook moeten wij een planschaderisicoanalyse laten 

maken. Voor de opbrengsten is het van belang om te weten welk bouwprogramma gerealiseerd kan 

worden en moeten wij aan de hand hiervan een taxatie op laten stellen. Voor deze werkzaamheden 

is het voorbereidingskrediet noodzakelijk. 

 

Maatschappelijk draagvlak (steun en weerstand) 
N.v.t. 

 

Financiële consequenties 
De reserve grondexploitaties (voorheen Fonds Grondbedrijf) is o.a. bedoeld voor het maken van 

voorbereidingskosten voor mogelijk nieuw te openen grondexploitaties. De kosten die wij moeten 

maken voor zowel de voorbereiding van Boskerpark als voor Warmenhuizen centrum fase 2 schatten 

wij op € 30.000,- per project.  
In de raadsvergadering van mei willen wij de kosten en opbrengsten inzichtelijker hebben en een 

voorstel doen over het al dan niet openen van de grondexploitaties en de dekking voor de 

gemaakte voorbereidingskosten. Wanneer blijkt dat het financieel haalbaar is om de 

grondexploitaties te openen zullen wij voorstellen om de gemaakte voorbereidingskosten alsnog op 

te nemen in de grondexploitatiebegroting van het betreffende plan. Een onttrekking aan de reserve 

grondexploitatie zou daarmee niet langer nodig zijn om de gemaakte kosten te hoeven dekken. 

Wanneer de exploitatie(s) niet geopend word(t)(en) dan stellen wij voor om de kosten ten laste te 

brengen van de reserve grondexploitatie. 

 

Communicatie van het besluit 
Na openen van de grondexploitatie maakt deze exploitatie onderdeel uit van de 

voortgangsrapportage grondexploitaties. Deze rapportage bieden wij elk jaar in de raadsvergadering 

voorafgaand aan het vaststellen van de begroting aan de gemeenteraad aan. In de rapportage 

actualiseren wij de grondexploitaties en doen wij eventueel (financiële) voorstellen over de 

voortgang van de grondexploitatie.  

 

Realisatie van het besluit 
Boskerpark 

Voor alle kosten geldt dat eenzelfde bedrag met Boskerpolder BV is overeengekomen als vergoeding. 

Wanneer de kosten voor de gemeente stijgen, dan staat hier geen hogere vergoeding tegenover. 
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Het in beeld brengen van de werkelijk te maken kosten moet helderheid geven in het financiële 

gevolg voor de gemeente van deze overeenkomst.  

 

Warmenhuizen centrum fase 2 

Wanneer de exploitatie niet geopend wordt dan stellen wij voor om de kosten ten laste te brengen 

van de reserve grondexploitatie. 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

Ontwerptekening Boskerpark 

Ontwerptekening Warmenhuizen fase 2 

 


