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  Raadsvergadering van 27 oktober 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 J. Pot / registratienr.:  

8 september 2015 

J. Pot 

0224 – 210 227 

Voortgangsrapportage 

Economisch 

15.018475 

 

 

Samenvatting 

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

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

van ons gemeentelijk eigendom, conform de regels uit de Notitie grondexploitatie van de commissie 

BBV en de Nota grondbeleid 2014-2018. 

De cijfers genoemd in de voortgangsrapportage zijn verwerkt in de begroting 2016. Bij de begroting 

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

verantwoording af.  

In de Nota grondbeleid hebben wij omschreven dat wij onze gronden verdelen in Bouwgrond in 

exploitatie (BIE)(projecten), Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG), vaste materiele activa 

(VMA) en voorraden (VR), met allen verschillende kenmerken en waarderingsregels. Per 1-1-2016 zijn 

de NIEGG’s door de commissie BBV niet meer toegestaan. In deze voortgangsrapportage hebben wij 

geen NIEGG’s meer opgenomen. 

 

 

Voorgesteld besluit 

Vaststellen van de Voortgangsrapportage, waardoor u de volgende besluiten neemt: 

 

1. Onderstaande projecten opnemen als bouwgrond in exploitatie (BIE) 

(* = wijziging t.o.v. 2015) 

- Structuurvisie Petten 

- Schagen Nes Noord 

- Sint Maarten Haulo 

- Warmenhuizen centrum fase 1 

- Warmenhuizen centrum fase 2* 

- Burgerbrug naast nieuwe schoollocatie* 

- Sint Maartensbrug naast nieuwe en oude schoollocatie* 

- ’t Zand Noord* 

- Schagen Lagedijk 

- ’t Zand Kolksluis* 

 

2. Onderstaande projecten toevoegen aan Voorraden (VR) 

- Schagen Buiskoolstraat 

Raadsvoorstel 



 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 2 van 4 
 

- Schagen Sportlaan/Regioplein 

- Waarland Bouwt Zelf 

- Waarland Lantmanstraat Con Zelo 

- Waarland Supermarktplan 

- Warmenhuizen Noord fase 1 

 

3. Voor onderstaande projecten de voorziening in stand houden voor totaal € 788.957,-: 

- 't Zand Bedrijventerrein Kolksluis voor € 486.194,-; 

- 't Zand Noord woningbouw voor € 302.763,-; 

 

4. Voor onderstaande projecten de voorzieningen te effectueren voor totaal € 6.045.475,-: 

- Warmenhuizen Noordoost (fase 1) met € 1.905.939,-; 

- Waarland Bouwt Zelf met € 274.000,-; 

- Bedrijventerrein Lagedijk met € 993.000,- 

- Bedrijventerrein Kolksluis met € 1.394.460,- 

- ’t Zand Noord met € 1.478.076,-. 

 

5. Het volgende project af te waarderen voor € 800,-: 

- Sint Maarten Haulo met € 800,- en ten laste brengen van de algemene reserve; 

 

6. De businesscase structuurvisie Petten gewijzigd vaststellen zoals opgenomen in de 

Voortgangsrapportage en het beschikbaar gestelde krediet wijzigen van € 13 miljoen naar  

€ 6.663.241 miljoen.  

 

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 is zijn volledigheid 

afgenomen. De hoogte van het Fonds komt daarmee op € 0,-. 

 

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

winstafroming bij positieve grondexploitaties. Het is de verwachting dat in 2016 het eerste project 

afgerond wordt waardoor het Fonds weer zal vullen. Daarnaast zijn wij bezig met het opstellen van 

een verkoopplan voor onze Voorraden, waardoor bij verkopen het Fonds weer zal vullen. 

 

In 2015 zijn er geen exploitaties gesloten waardoor er geen bijdrage richting de algemene reserve 

gaat.   
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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 

In de Nota grondbeleid hebben wij omschreven dat wij onze gronden verdelen in Bouwgrond in 

exploitatie (BIE)(projecten), Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG), vaste materiele activa 

(VMA) en voorraden (VR), met allen verschillende kenmerken en waarderingsregels. Per 1-1-2016 zijn 

de NIEGG’s door de commissie BBV niet meer toegestaan. In deze voortgangsrapportage hebben wij 

geen NIEGG’s meer opgenomen. 

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 genoemde exploitatieresultaten zijn 

door de fase waarin zij verkeren nog erg onzeker. 

 

 

 

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. 8 september 2015, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie  Bestuur d.d. 7 oktober 2015; 

 

gelet op het bepaalde in artikel ; 

 

besluit: 

1. Vaststellen van de Voortgangsrapportage, waardoor u de volgende besluiten neemt: 

- Warmenhuizen Noordoost fase 1 afwaarderen met € 1.905.939,- ten laste van de getroffen 

voorziening; 

- Waarland Bouwt Zelf met afwaarderen met € 274.000,- ten laste van de getroffen voorziening; 

- Bedrijventerrein Lagedijk afwaarderen met € 993.000,- ten laste van de getroffen voorziening; 

- Bedrijventerrein Kolksluis afwaarderen met € 1.394.460,- ten laste van de getroffen voorziening; 

- ’t Zand Noord afwaarderen met € 1.478.076,- ten laste van de getroffen voorziening; 

- Sint Maarten Haulo afwaarderen met € 800,- ten laste van de algemene reserve; 

- De businesscase structuurvisie Petten gewijzigd vaststellen zoals opgenomen in de 

Voortgangsrapportage en het beschikbaar gestelde krediet wijzigen van € 13 miljoen naar  

€ 6.663.241 miljoen.  

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 27 oktober 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


