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Voortgangsrapportage grondexploitaties 
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Samenvatting 

Met deze voortgangsrapportage 2015 geven wij inzicht in de financiële situatie van onze projecten en 

daarmee samengaande (gezamenlijke) grondexploitaties en de wijze van (financiële) beheersing 

van ons gemeentelijk grondeigendom, conform de regels uit de Notitie grondexploitatie van de 

commissie BBV en de Nota grondbeleid 2014-2018.  

Bij de begroting geven wij aan wat wij in het begrotingsjaar gaan doen, bij de jaarrekening leggen wij 

hier verantwoording over af. 

Zoals omschreven in de Nota grondbeleid verdelen wij ons eigendom in bouwgrond in exploitatie 

(projecten), niet in exploitatie genomen gronden, vaste materiele activa en voorraden. Allen hebben 

verschillende kenmerken en waarderingsregels. 

 

 

Voorgesteld besluit 

Vaststellen van de Voortgangsrapportage, waarin o.a is opgenomen: 

1. Onderstaande projecten zijn opgenomen als bouwgrond in exploitatie (BIE) 

(* = wijziging t.o.v. 2014) 

- Structuurvisie Petten 

- Sint Maarten Haulo* 

- Schagen Nes Noord 

- Warmenhuizen centrum detailhandel* 

- Schagen Lagedijk 

- Warmenhuizen Oudevaart Zuid 

 

2. Onderstaande projecten zijn opgenomen als Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) 

(* = wijziging t.o.v. 2014) 

- Burgerbrug naast nieuwe schoollocatie 

- Schagen Buiskoolstraat* 

- Schagen Sportlaan/Regioplein* 

- Sint Maartensbrug nabij nieuwe en oude schoollocatie 

- Waarland Bouwt Zelf 

- Waarland Lantmanstraat Con Zelo 

- Waarland Molenhof Hoebelaan 
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- Warmenhuizen centrum woningbouw* 

- Warmenhuizen Noord fase 1* 

- 't Zand Noord* 

- 't Zand Bedrijventerrein Kolksluis 

 

3. Onderstaande projecten toegevoegd bij Voorraden (VR) 

- Groote Keeten nabij Duinweg 

- Tuitjenhorn West 

- Groote Keeten Achterweg/Rietweg 

 

4. Voor onderstaande projecten de voorziening in stand te houden voor totaal € 5.841.432,-: 

- 't Zand Bedrijventerrein Kolksluis voor € 1.880.654,-; 

- Warmenhuizen Noordoost fase 1 voor € 1.905.939,-; 

- 't Zand Noord woningbouw voor € 1.780.839,-; 

- Waarland Bouwt Zelf voor € 274.000,-. 

 

5. Voor onderstaande projecten de voorzieningen te effectueren voor totaal € 4.444.917,-: 

- Tuitjenhorn West met € 1.667.060,- en ten laste brengen van de getroffen voorziening; 

- Warmenhuizen Noordoost verkleinen fase 1 en volledig fase 2 en 3 met € 2.777.857,- en ten laste 

brengen van de getroffen voorziening; 

 

6. De volgende projecten af te waarderen voor totaal € 656.442,-: 

- Sint Maarten Haulo met € 210.050,- en ten laste brengen van het Fonds Grondbedrijf; 

- De totale boekwaarde van de voormalige exploitatie Burgerbrug nieuwe schoollocatie 

(€ 195.560) verdelen over het exploitatiegebied (1.965 m2) en de overige grond (11.035 m2). De 

boekwaarde afwaarderen met € 19.735,- ten laste van het Fonds Grondbedrijf; 

- De totale boekwaarde van de voormalige exploitatie Sint Maartensbrug oude en nieuwe 

schoollocatie (€ 674.772,-) verdelen over het exploitatiegebied (9.420 m2) en de overige grond 

(5.580 m2). De boekwaarde afwaarderen met € 376.657,-  ten laste van het Fonds Grondbedrijf; 

- De gemaakte kosten voor de sloop van het pand (€ 50.000,-) aan de Buiskoolstraat ten laste 

brengen van het Fonds Grondbedrijf. 

 

7. De volgende projecten financieel af te ronden waarvan het resultaat voor 50% ten gunste komt 

van het Fonds Grondbedrijf en 50% ten gunste van de algemene reserve: 

- Tuitjenhorn plan Oostwal met een resultaat van € 40.000,-; 

- Warmenhuizen Oudevaart Zuid met een resultaat van € 1.194,-. 

 

8. De volgende overige financiële besluiten te nemen: 

- Voor Warmenhuizen centrum het voorbereidingskrediet van € 150.000,- af te sluiten; 

- De in het verleden geboekte onderhoudskosten waarover meerjarig wordt afgeschreven van 

de Theresiaschool van € 156.979,- ten laste te brengen van de algemene reserve. 

 

Financiële gevolgen 

Conform de Nota grondbeleid 2014-2018 brengen wij de afwaarderingen bij verliesgevende 

exploitaties en de winsten van winstgevende exploitaties respectievelijk ten laste en ten gunste van 

het Fonds Grondbedrijf.  

Het Fonds Grondbedrijf is door de financiële mutaties afgenomen met € 656.442,- en toegenomen 

met € 20.000,-. In 2015 komt hier nog € 597,- bij door het afronden van de exploitatie Oudevaart Zuid. 

De hoogte van het Fonds komt daarmee op € 106.836,-. 

Het Fonds vullen wij met 50% van de opbrengst uit verkoop van onze voorraden en 50% van de 

winstafroming bij positieve grondexploitaties. Voor de aankomende jaren zal de verkoop van onze 

gronden het Fonds weer vullen. 

 

De algemene reserve neemt af met € 156.979,- door de afschrijving van de onderhoudskosten van de 

St. Theresiaschool in Warmenhuizen en neemt met € 20.597 toe door het positieve resultaat van 2 

exploitaties.  
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Aanleiding 

Conform de Nota grondbeleid brengen wij bij de begroting en de jaarrekening een 

voortgangsrapportage uit, waarin wij voorstellen doen over onze grondexploitaties. 

 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Met deze voortgangsrapportage 2015 geven wij inzicht in de financiële situatie van onze projecten en 

daarmee samengaande (gezamenlijke) grondexploitaties en de wijze van (financiële) beheersing 

van ons gemeentelijk grondeigendom, conform de regels uit de Notitie grondexploitatie van de 

commissie BBV en de Nota grondbeleid 2014-2018.  

Bij de begroting geven wij aan wat wij in het begrotingsjaar gaan doen, bij de jaarrekening leggen wij 

hier verantwoording over af. Op basis van deze gegevens kan de raad onderbouwde financiële besluiten 

nemen en haar controlerende taak beter uitvoeren. 

 

 

2. Argumenten 

Zoals omschreven in de Nota grondbeleid verdelen wij ons eigendom in bouwgrond in exploitatie 

(projecten), niet in exploitatie genomen gronden, vaste materiële activa (vanaf volgend jaar) en 

voorraden. Allen hebben verschillende kenmerken en waarderingsregels. Conform deze 

waarderingsregels doen wij voorstellen over het treffen/behouden van voorzieningen, het 

afwaarderen van exploitaties en het nemen van winsten. 

 

 

3. Risico's 

De financiële risico’s hebben wij omschreven bij de exploitaties. Door tijdig stappen te ondernemen 

kunnen wij de voor ons bekende risico’s beter beheersen. Door het afwaarderen van een aantal 

exploitaties hebben wij de risico’s zo veel mogelijk beperkt. De exploitatie Lagedijk blijft een financieel 

risico als verkopen uitblijven. Door nieuwe onderzoek en acties komt hier begin 2015 meer 

duidelijkheid in. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 september 2014, nr. ;  

 

gelet op het bepaalde in artikel ; 

 

besluit: 

1. Vaststellen van de Voortgangsrapportage 2015; 

2. Tuitjenhorn West afwaarderen met € 1.667.060,- ten laste van de getroffen voorziening; 

3. Warmenhuizen Noordoost afwaarderen met € 2.777.857,- ten laste van de getroffen voorziening; 

4. Sint Maarten Haulo afwaarderen met € 210.050,- ten laste van het Fonds Grondbedrijf; 

5. De boekwaarde van de voormalige exploitatie Burgerbrug nieuwe schoollocatie 

(€ 195.560) verdelen over het exploitatiegebied (1.965 m2) en de overige grond (11.035 m2). De 

boekwaarde afwaarderen met € 19.735,- ten laste van het Fonds Grondbedrijf; 

6. De boekwaarde van de voormalige exploitatie Sint Maartensbrug oude en nieuwe schoollocatie 

(€ 674.772,-) verdelen over het exploitatiegebied (9.420 m2) en de overige grond (5.580 m2). De 

boekwaarde afwaarderen met € 376.657,-  ten laste van het Fonds Grondbedrijf; 

7. Tuitjenhorn plan Oostwal financieel afronden met een resultaat van € 40.000,- en hiervan € 20.000,- 

ten gunste laten komen van het Fonds Grondbedrijf en € 20.000,- ten gunste laten komen van de 

algemene reserve; 

8. Warmenhuizen Oudevaart Zuid na de verkoop van de laatste kavel financieel afronden met een 

resultaat van € 1.194,- en hiervan € 597,- ten gunste laten komen van het Fonds Grondbedrijf en 

€ 597,- ten gunste laten komen van de algemene reserve; 

9. Het voorbereidingskrediet voor Warmenhuizen centrum van € 150.000,- af te sluiten; 

10. De in het verleden geboekte onderhoudskosten waarover meerjarig wordt afgeschreven van de 

Theresiaschool van € 156.979,- ten laste te brengen van de algemene reserve. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 4 november 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


