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1. VOORWOORD
Ten behoeve van de beleidsmatige inkadering van de activiteiten van het Grondbedrijf van de
gemeente Lelystad wordt cyclisch een Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) opgesteld. De cyclus
heeft een tweejarige doorlooptijd; bij de Kadernota wordt een Raam-MPG opgesteld die op basis van
het toekomstperspectief een (bijstelling van het) beleidskader schetst, op basis waarvan bij de
Programmabegroting in de MPG de uitwerking van dit kader in de grondexploitaties wordt verwerkt. In
het volgende jaar wordt bij de Kader-MPG getoetst of een tussentijdse actualisatie van de Raam-MPG
aan de orde is, met eventueel bij de Programmabegroting wederom de uitwerking voor de
grondexploitaties.
De cyclus is voor de eerste maal gestart met het uitbrengen van de Raam-MPG 2014, en deze is dus
inmiddels doorlopen. In het MPG 2014 en Kader MPG 2015 en vervolgens in het MPG 2015 zijn de
maatregelen voor de korte en middellange termijn verwerkt.
De eerstvolgende doorkijk naar de lange termijn zou plaatsvinden in de Raam MPG 2016, uit te
brengen in het voorjaar van 2016. Echter vanwege de ingrijpende effecten van de nieuwe BBV
voorschriften op de saldi van de Grondexploitaties is deze niet uitgebracht. In dit document, de MPG
2016 die in samenhang wordt aangeboden samen met de programmabegroting 2017-2020, wordt
daarom zowel ingegaan op de diverse ontwikkelingen rond grondexploitaties als de Grondexploitaties
zelf.
Voor deze MPG is de kernvraag in hoeverre de koers die met de Raam-MPG 2014 is uitgezet
bijstelling behoeft. Tevens zal op basis van de resultaten van de eerste twee jaren na de Raam-MPG
2014 gekeken worden naar de eerder aangekondigde lange-termijnmaatregelen.
R. van Reijswoud,
directeur Grondbedrijf
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2. SAMENVATTING
In de MPG wordt een zo integraal mogelijk beeld gegeven van de ontwikkelingen rond
grondexploitaties en de gevolgen daarvan.
Markt
De markt herstelt zich langzaam maar gestaag. In de programmering is hiermee al rekening
gehouden. Er is geen aanleiding deze aantallen nu aan te passen behoudens enige kleine
bijstellingen door concrete kennis over bouwstromen en contracten. Ook de grondprijzen sluiten nog
voldoende aan op de markt.
Wet- en regelgeving
De wet- en regelgeving voor het verwerken van rente, overhead, indexeringen en de verwerking op de
balans is aangepast. Hierdoor worden de grondexploitaties per saldo positief in hun waardering
beïnvloed. Wel stijgt door deze nieuwe voorschriften de rentegevoeligheid van de exploitaties. Mede
om deze reden zal bij de jaarrekening worden voorgesteld tussentijdse winstnemingen achterwege te
laten en zo een buffer in de exploitaties in te bouwen.
Bedrijfsvoering
Gesignaleerd wordt dat de uren onder druk staan. Bij de eerstvolgende herzieningen van de
individuele exploitaties zal hieraan aandacht moeten worden besteed, met mogelijke financiële
gevolgen. Deze zijn nu nog niet exact weer te geven. De overige bedrijfsvoeringsaspecten zijn op
orde.
Beleid
In deze MPG wordt kort teruggekomen op een aantal lange-termijn maatregelen die in 2014 zijn
geschetst. Na het implementeren van de nieuwe BBV-regels blijkt dat deze maatregelen grotendeels
niet meer nodig zijn. Als enige wordt een beleidswijziging voor tussentijdse winstneming
aangekondigd, te verwerken bij de jaarrekening over 2016.
Risico’s
De risico’s van de grondexploitaties zijn geactualiseerd. Deze zijn integraal onderdeel van de
risicoparagraaf van de begroting.
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3. ONTWIKKELINGEN EXTERN
De toekomstperspectieven van grondexploitaties worden grotendeels bepaald door de
marktontwikkeling, en de mate waarin de stedenbouwkundige programmering hierop aansluit. Maar
ook wijzigingen in wet- en regelgeving hebben een grote impact op de wijze van calculeren en
administreren. Hieronder worden de recente ontwikkelingen kort toegelicht.
3.1. ONTW IKKELINGEN IN DE MARKT
Na een aantal jaren van achteruitgang en stilstand kunnen we inmiddels weer concluderen dat de
markt aantrekt. Tegelijk bemerken we dat enerzijds bij bedrijventerreinen het aanbod in de regio groot
en divers is, en er veel energie moet worden gestoken in het behouden van bestaande bedrijven en
het aantrekken van nieuwe. Op de woningmarkt is dat beeld niet anders, wel is er verschil in de wijze
waarop de markt werkt: waar de bedrijvenmarkt grotendeels bestaat uit transacties tussen de
eindgebruiker / exploitant en de gemeente, is op de woningmarkt een onderscheid aanwezig tussen
verkoop aan de uiteindelijke bewoners (kavels) en verkoop aan projectontwikkelaars. Beide
marktvormen kennen een eigen dynamiek.
Recent is de Woonvisie aan de raad aangeboden. in dit document is een beeld geschetst van de
bewegingen in de markt, demografie, woonmilieus en de beleidsmatige koers die daarin moet worden
gevaren. Bij de vaststelling van de woonvisie heeft de raad nog nadere aanwijzingen gegeven over de
manier waarop de visie in de praktijk moet worden gebracht. Kortheidshalve wordt hiervoor naar de
woonvisie en de daarbij behorende besluitvorming verwezen.
Het is lastig, zowel voor bedrijven als woningen, om een goed beeld te krijgen van de toekomstige
afzetmogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld in de woonvisie is weergegeven zijn er dusdanig veel factoren
van invloed op de afzet, waarvan velen onderling afhankelijk, onvoorspelbaar of in verschillende
studies tegenstrijdig weergegeven, dat het destilleren van een duidelijke prognose bijna ondoenlijk is.
Wat we wel zien is dat de realisatie in de afgelopen periode vrijwel overeenkomt met de afzet zoals
die in het zogenaamde midden scenario is weergegeven. In de berekeningen die aan deze MPG ten
grondslag liggen, is dan ook geen wijziging aangebracht in de hiervoor eerder door de raad
vastgestelde uitgangspunten. Tegelijk houdt dit ook in dat ten opzichte van de laatst aan de raad
aangeboden overzichten bij de jaarrekening 2015, de bijstellingen in de grondexploitaties allen
voortkomen uit concrete ontwikkelingen en bijstellingen van parameters op basis van de wettelijke
wijzigingen.
3.2. W ONINGMARKTVERKENNINGEN IN DE MRA
In MRA verband is er een permanente aandacht voor de ontwikkelingen op de woningmarkt. Deze
wordt met name ingegeven door de krapte in Amsterdam en directe omgeving. De laatste studies
laten zien dat er in de MRA-regio een totale behoefte aan nieuwbouw van woningen is van 250.000 in
de periode tot aan 2040. Voor Lelystad is de vraag hoeveel van deze woningbehoefte hier zal
neerslaan. Door FAKTON is een verbijzondering van het woningmarktonderzoek voor Lelystad
uitgevoerd. De resultaten hiervan zullen in de komende periode zowel bestuurlijk als ambtelijk worden
gebuikt om de kansen van Lelystad op het verkrijgen van een aandeel in deze versnelde groei te
maximaliseren. Bij de begroting is een voorstel opgenomen om de inspanning voor deze
versnellingsopgave vorm te geven. In de cijfers van deze MPG is – voorzichtigheidshalve – nog geen
rekening gehouden met de effecten van deze versnelling.
3.3. PROGRAMMERING
De raad heeft in 2012 vastgesteld dat de stedelijke programmering gericht moest zijn op de reeds
verworven gronden waarbij prioriteit gegeven moest worden aan geheel of gedeeltelijk bouwrijp
gemaakte gronden. In de Raam MPG 2014 is deze richting nader uitgewerkt waarbij het zogenaamde
“middenscenario” als uitgangspunt voor de calculaties is opgesteld. Dit scenario vormt nog steeds de
hoofdlijn voor de calculaties.
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Inmiddels is de context van de grondexploitaties een andere dan in eerdere jaren. De afzet stijgt weer,
Met uitzondering van delen van de Warande, Parkwijk en Bataviahaven is de voorraad bouwrijpe
grond gering en moet op het juiste moment ruimte voor ontwikkelingen worden gecreëerd door
bouwrijp te maken. Deze onderlinge verhoudingen geven aan dat programmeren geen lineair proces
is, maar een cyclus van continue bijstelling. Deze cyclus kan als volgt worden weergegeven:

In de huidige jaarcyclus heeft geen bijstelling als hierboven beschreven plaatsgevonden. Op beperkte
schaal heeft in dit MPG wel een actualisatie van de aantallen een plaats gekregen. In de volgende
paragraaf wordt dit nader toegelicht.
3.4. SCENARIO – AFZET
Bij de Raam MPG 2014 is voor zowel de woningbouw als de uitgifte van bedrijfskavels een scenario
opgesteld. Dit zgn. “middenscenario” is voor het opstellen van deze MPG verbijzonderd voor de jaren
2016, 2017 en 2018 omdat voor die jaren op basis van een analyse van bouwstromen en contracten
een meer exact beeld van de te verwachten realisatie kan worden geschetst. Als deze prognose en de
realisatie van 2014 en 2015 worden vergeleken met het oorspronkelijke scenario, dan blijkt dat er per
saldo tot en met 2020 meer woningen worden gerealiseerd dan oorspronkelijk voorzien, maar dat de
afwijkingen per jaar zowel in positieve als negatieve zin fors zijn. Omdat vermoed kan worden dat er in
zekere zin een “inhaal-effect” optreedt bij het op gang komen van de productie na jaren van (bijna)
stilstand is het te vroeg om hieruit een trend te destilleren. Vooralsnog wordt daarom meerjarig met
het oorspronkelijke scenario gerekend.

Aantal woningen per jaar
Jaartal
2014
2015
Prognose
50
50
Realisatie
18
119

2016
66

2017
153

2018
176

2019
100

2020
150

De presentatie van de woningbouwproductie behoeft nog wel een kanttekening. In de huidige markt is
vooral vraag naar goedkopere woningen (kleinere kavels). Het gevolg hiervan is dat een realisatie van
meer woningen (dan begroot) benodigd is om de zelfde oppervlakte en omzet te realiseren: de
grondtransacties worden immers in m2-prijzen afgerekend. Bij bedrijventerreinen doet zich deze
vertekening niet voor omdat de prognose en realisatie in oppervlaktes wordt uitgedrukt.
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Verkochte bedrijventerreinen in hectares per jaar
Jaartal
2014
2015
2016
2017
Prognose
1,5
1,5
2,5
2,5
Realisatie
0,8
1,2

2018
4,0

2019
4,0

2020
4,0

Voor de bedrijventerreinen wordt opgemerkt dat in PLABEKA-verband wordt gestudeerd op de
mogelijkheden en effecten van een beperking van het aanbod. Op termijn kan hieruit voortkomen dat
(delen van) grondexploitaties uit exploitatie worden genomen.
3.5. PRIJSONTW IKKELINGEN
De ontwikkeling van de prijzen wordt continue gemonitord. Tevens wordt geanalyseerd waarom bij
onderhandelingen een voor een bepaalde locatie / programmering gehanteerde grondprijs niet tot een
overeenstemming kan worden gekomen. Hieruit is gebleken dat in alle gevallen waar van de
gehanteerde grondprijs afgeweken zou moeten worden, de oorzaak ligt in het feit dat het programma
niet aansluit op de beoogde realisatie van de marktpartij (oftewel: een goedkopere prijsklasse op een
plaats waar wij duurder hadden voorzien, en niet dat wij de verkeerde prijs rekenen voor het
programma). Geconcludeerd kan worden dat de huidige grondprijzen en de daarbij gehanteerde
bandbreedtes voldoende aansluiten op de actuele markt, en dat een generieke bijstelling niet nodig is.
Vanuit dit perspectief wordt vaak de discussie gevoerd of de grondprijs comparatief of residueel moet
worden bepaald. Deze berekeningswijzen worden gehanteerd voor doeleinden van taxaties en
concrete onderhandelingen, maar lenen zich minder voor prijsbeleid. In de vorming en jaarlijkse
bijstelling van het prijsbeleid van de gemeentelijke grondexploitaties wordt zowel gekeken naar de
prijsstelling van vergelijkbare en omliggende ontwikkelingen (comparatief) als naar de verhoudingen
tussen grondprijs – kostprijs bouw – winstmarge ontwikkelaar.
In de eerstvolgende bijstelling van de nota grondprijzen zal wel op een aantal punten een
aanscherping van de gehanteerde categorieën worden doorgevoerd. Dit betreft de definiëring van de
categorie beleggershuurwoningen (de prijstechnische tegenhanger van koopwoningen in het lagere
middensegment) en de definiëring van de grondslag voor de prijs voor sociale huurwoningen. Bij de
laatste wordt nu gewerkt op basis van kavelprijzen maar in de praktijk is gebleken dat een
onderscheid tussen grondgebonden woningen en gestapelde bouw veel discussie voorkomt. Daarbij
moet voor wat betreft het prijsniveau worden aangesloten op de gesprekken die momenteel met
Centrada worden gevoerd voor nieuwe prestatieafspraken.
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4. ONTWIKKELINGEN WET- EN REGELGEVING
In voorgaande cycli is de ontwikkeling op het gebied van wet- en regelgeving relatief beperkt geweest
dan wel geheel niet aan de orde gekomen inde MPG. Dit jaar echter is een groot aantal fundamentele
wijzigingen in de BBV geïmplementeerd, wat het opnemen van een separaat hoofdstuk in de MPG
rechtvaardigt.
De gewijzigde voorschriften op het gebied van grondexploitaties maken onderdeel uit van een bredere
herziening van de BBV- verslaggevingsregels. Naast het bevorderen van de transparantie- en de
vergelijkbaarheid tussen gemeenten is de voornaamste reden voor deze herziening voor de
grondexploitaties mede ingegeven door de forse afboekingen van gemeenten op grondposities in de
afgelopen jaren. Ook de aankomende Omgevingswet en de Vennootschapsbelastingplicht voor
gemeenten (Vpb) maken dat een strikte afbakening van toe te rekenen kosten en opbrengsten
noodzakelijk is. Hieronder worden de effecten op de diverse aspecten van de grondexploitaties
weergegeven.
4.1. BBV – RENTE
Voordien waren gemeenten vrij om te bepalen met welk intern rentepercentage werd gewerkt. Slechts
in die gevallen waar het percentage substantieel afweek van de markt, werd door de toezichthouder
hierover een opmerking gemaakt. In de nieuwe regels wordt de berekening van het percentage van de
omslagrente vast voorgeschreven. In het geval van Lelystad betekent dit dat waar voorheen voor
grondexploitaties uitgegaan werd van een rentepercentage van 3% voor de eerste 5 jaren, en daarna
4%, dat nu wordt bijgesteld naar 2%. Deze bijstelling heeft 2 effecten.
Allereerst wordt het lastenniveau voor de grondexploitaties verlaagd. Hierdoor stijgt de netto contante
waarde van de exploitaties, en worden verlieslatende exploitaties minder negatief, of zelfs positief. De
in het verleden voor deze verliezen getroffen voorzieningen kunnen hierdoor geheel of gedeeltelijk
vrijvallen.
Tegelijk echter wordt door het vastzetten van de verhouding tussen interne rente en marktrente de
beweging van de kapitaalmarkt nu ongefilterd doorgegeven aan de grondexploitaties, waar in de oude
situatie in het verschil tussen markt en interne effecten een buffer kon worden aangehouden. Deze
gevoeligheid is groot: een stijging van 0,1%-punt in de rente heeft netto contant een effect van € 1,2
mln. op de waardering van de grondexploitaties gezamenlijk. Het is noodzakelijk om de weggevallen
buffer in de rentesystematiek nu actief mee te nemen in de risicobeheersing van de grondexploitaties.
Hierop wordt bij het onderdeel Weerstandsvermogen en Risico’s teruggekomen.
4.2. BBV – OVERHEAD
Zoals eerder aangegeven is één van de doelstellingen van de wijzigingen in de BBV het beter
vergelijkbaar maken van de gemeenten. Op het gebied van doorbelastingen en kostprijsberekeningen
heeft in de afgelopen jaren bijna iedere gemeente zijn eigen gewoonten ontwikkeld, zo ook Lelystad.
Hiermee is de kostprijs van producten vrijwel onvergelijkbaar. BBV heeft nu een definitie van wel- en
niet toerekenbare overheadkosten gegeven, waarmee de verdeling in de belasting van directe
kostendragers en de centrale bedrijfsvoering uniform wordt geregeld.
Binnen de begroting is een dergelijke verschuiving per definitie budgettair neutraal. Voor afzonderlijke
producten echter – zo ook de grondexploitaties – is ten opzichte van de oude situatie een verschuiving
zichtbaar van de directe kostendragers naar de centrale bedrijfsvoering. Per saldo levert deze
wijziging dus een dalend lastenniveau voor de grondexploitaties.
4.3. BBV – BEPERKING LOOPTIJDEN
Een van de grootste risicofactoren in grondexploitaties is de factor tijd. In het verleden hebben vele
gemeenten het niet behalen van geprognosticeerde productiecijfers opgevangen door de looptijd van
de exploitatie te verlengen – de opbrengst komt wel, maar later. Hiermee worden grondexploitaties
gevoeliger voor schommelingen in de rentestand. Tegelijk doet zich daarmee de vraag voor hoe ver
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we in de toekomst durven kijken, en die (mogelijke) opbrengsten netto contant betrekken bij de
waardebepaling van de grondexploitatie. BBV heeft er voor gekozen deze gang van zaken in te
kaderen.
In eerste instantie werd in de concepten van de BBV wijzigingen gesproken over het maximeren van
de looptijd van een grondexploitatie op 10 jaar. Op zich is deze maatregel vanuit het oogpunt van
risicobeheersing begrijpelijk, maar de consequenties voor gemeenten zijn gigantisch. In het geval van
Lelystad zou een dergelijke wijziging betekenen dat er per heden een boekwaarde van ca. € 35 tot €
40 miljoen moet worden afgeschreven, overeenkomstig de netto contante waarde van de opbrengsten
minus de kosten gelegen na 2027. Op basis hiervan heeft BBV de aanscherping van de regels
bijgesteld. In de huidige vorm is een looptijd van meer dan 10 jaar nog wel toegestaan als grondslag
voor de berekeningen, mits hieraan een passende risicobeheersing wordt gekoppeld, zoals het niet
e
meer indexeren van opbrengsten na het 10 jaar. Het financiële effect hiervan is voor Lelystad nog
steeds aanzienlijk: ca. € 3,7 mln. voor alle grondexploitaties gezamenlijk. Dit financiële effect is net als
de effecten van de veranderde toerekening van rente en overhead verwerkt in de financiële
overzichten per grondexploitatie.
4.4. BBV – NIEGG
In de oude situatie waren er voor gronden en panden bij de gemeente in bezit meerdere
mogelijkheden voor de administratieve categorisering. De duidelijkste was het onderbrengen in een
actieve Grondexploitatie: volgens BBV de categorie Bouwgrond In Exploitatie (BIE), in Lelystads
jargon een B-staat. De andere relatief duidelijke mogelijkheid is de reguliere bezittingen van de
gemeente: de balanspost Materiële Vaste Activa.
In het verleden was het Grondbedrijf een eigenstandig onderdeel van de gemeente. Grond die niet
direct in ontwikkeling werd gebracht (voorraad, strategische aankopen) kon niet worden verantwoord
op de Materiële Vaste Activa, want die post behoorde aan het concern. Daarom werd een
“tussencategorie” bedacht: de Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG), in Lelystads jargon een
A-staat. In de praktijk ontstond hier een legaal schemergebied: geen actieve ontwikkeling, maar wel
de mogelijkheid om kosten aan de boekwaarde toe te voegen.
Inmiddels is de integratie van de gemeentelijke grondbedrijven reeds lang geleden in de regelgeving
opgenomen. Om tot een heldere en beheersbare situatie te komen heeft BBV de mogelijkheden nu
beperkt: ofwel de grond is in ontwikkeling (BIE) ofwel het is strategische voorraad (MVA). Een
tussenvorm is er niet meer. Concreet betekent deze ingreep dat de NIEGG overgebracht worden naar
de MVA, hiertoe heeft de raad bij de jaarrekening 2015 reeds een besluit genomen. Bij de
overbrenging naar de MVA wordt een overgangstermijn van 3 jaren geboden om de boekwaarden van
de NIEGG in overeenstemming te brengen met de waarderingsgrondslagen van de MVA
(verkrijgingswaarde of duurzaam lagere marktwaarde). Deze mutatie heeft dus geen budgettaire
gevolgen voor zover de boekwaarde de verkrijgingswaarde of de duurzaam lagere marktwaarde niet
overstijgt, of pas in 2019 in de overige gevallen voor zover in de tussentijd geen alternatieve dekking
voor de boekwaarde is voorzien.
Een specifieke aandacht verdient in dit kader het Stadshart. Hoewel Stadshart werd geadministreerd
als BIE, is bij de jaarrekening samen met de accountant de conclusie getrokken dat deze
grondexploitatie feitelijk tot stilstand is gekomen. Om deze reden is deze grondexploitatie in lijn met de
NIEGG met een expliciet raadsbesluit overgebracht naar de MVA.
Naast A-en B-staten kende de administratie van het Grondbedrijf ook nog de zogenaamde D-staten.
Het karakter van de D-staten, zoals de boekwaarde van het oude bioscoopgebouw, komt op basis van
een eerste beeld deels overeen met MVA, maar ook met vlottende passiva. Op basis van een analyse
zal bij de jaarrekening de juiste rubricering worden doorgevoerd, en indien noodzakelijk de
boekwaarde worden bijgesteld.
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4.5. VPB
Per 1 januari zijn de bedrijfsmatige activiteiten van de gemeente belast met Vennootschapsbelasting
(Vpb). Dit houdt in dat er over de behaalde (fiscaal gedefinieerde) winst belasting moet worden
betaald, om zo concurrentievervalsing met reeds langer Vpb-plichtige commerciële bedrijven te
voorkomen.
De vraag of hieruit, naast de administratieve lastenverzwaring voor de gemeente, ook feitelijke
belastingafdracht gaat plaatsvinden kan pas worden beantwoord als de fiscale winst over het boekjaar
2016 wordt bepaald. Vooralsnog is de verwachting dat deze relatief gering zal zijn, maar duidelijkheid
kan pas bij de jaarrekening over 2016 worden gegeven.
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5. ONTWIKKELINGEN BEDRIJFSVOERING
Voor de berekening van de waarde van de grondexploitaties moet rekening worden gehouden met
een aantal bedrijfsvoering gerelateerde aspecten. Deze worden hieronder kort toegelicht.
5.1. UREN
De context waarbinnen de gebiedsontwikkeling in Lelystad plaatsvindt, is sterk veranderd. In het
verleden is vaak “van een weiland een woonwijk gemaakt”. De kosten voor een dergelijke
ontwikkeling, zeker in een gretige markt, zijn goed te normeren; op basis van grotere volumes en
eenduidige uitgiftestrategieën kan een standaard worden afgeleid.
Voor de calculatie van de te maken kosten en uren wordt bij grondexploitaties uitgegaan van de “50woningen” norm. Deze norm, die in het verleden in Lelystad proefondervindelijk is getoetst, geeft
3.324 uren per 50 te realiseren woningen, een soortgelijke norm is gesteld per ha. bedrijventerrein. In
de realiteit echter is deze norm niet meer haalbaar, om een aantal redenen:
-

De ontwikkeling van een gebied, het verkoop gereed maken en de daadwerkelijke verkoop
worden steeds meer een iteratief proces;
Oude overeenkomsten vragen veel (juridische) aandacht;
De normering voorziet niet in de uren voor herontwikkeling, inbreiding, etc.

Dit heeft in de afgelopen jaren geleid tot een hogere belasting van de grondexploitaties dan voorzien.
Bij de risico’s wordt hierop teruggekomen.
5.2. BEHEERSKOSTEN
Eerder is aangegeven, dat de kosten verbonden aan het beheren van onze bezittingen en
investeringen als uitgangspunt zou moeten worden gedekt uit de tijdelijke opbrengsten zoals huren en
pachten. De logica hierachter is dat de omvang van de bezittingen gelijke tred zou moeten houden
met de inspanningen. Hiermee worden ongewenste kostenposten voor ofwel de begroting ofwel de
grondexploitaties voorkomen.
Om deze handelswijze te kunnen effectueren is in de begroting inmiddels onder de post Beheer
Onroerend Goed zowel voor kosten als opbrengsten een plek gevonden. Uit deze operatie is
gebleken dat de aanname dat deze met elkaar in evenwicht zouden moeten zijn klopt. Hiermee is dit
actiepunt afgehandeld.
5.3. OVERIGE PARAMETERS
Voor de calculaties wordt uitgegaan van een percentage van 1,5% voor de ontwikkeling van de kosten
en 1,5% voor de opbrengsten. Deze uitgangspunten behoeven op basis van de realisatie uit 2015 en
de huidige ontwikkelingen van prijsontwikkelingen en inflatie geen aanpassing.
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6. BELEID
In de Raam MPG 2014 is een aantal middellange en lange termijn maatregelen benoemd die de
risico’s verbonden aan grondexploitaties zouden kunnen verkleinen. In deze MPG komen we, van het
perspectief van de huidige stand van zaken, tot een aantal conclusies ten aanzien van deze
maatregelen.
6.1. CASH-FLOW BENADERING
Een cash-flow benadering houdt in dat de tijd tussen het investeren en weer terugverdienen zo kort
mogelijk is, in een ideale situatie zelfs negatief. Omdat bij Grondexploitaties de kosten nog altijd voor
de baten uitgaan, zal die laatste situatie zich nooit gaan voordoen.
De centrale vraag is wat als “zo kort mogelijk” kan worden gezien. In de nieuwste visie van BBV wordt
een looptijd van 10 jaar als maximale termijn aangehouden. Concreet houdt dit in, dat binnen 10 jaar
alle kosten weer moeten zijn terugverdiend. In de praktijk is een dergelijke termijn goed haalbaar, mits
de grootte van de exploitatie wordt beperkt. Hierin is ook meteen het grootste probleem van het
doorvoeren van deze benadering duidelijk: voor nieuwe exploitaties goed toepasbaar, maar als
bestaande exploitaties van origine op een langere looptijd geprogrammeerd zijn, is het tussentijds
verkorten van de looptijd eigenlijk alleen mogelijk door delen van de exploitatie tussentijds “in de
ijskast te zetten” of eigenlijk uit exploitatie te halen. In de praktijk is een dergelijke benadering bij een
actieve exploitatie niet te realiseren (zoals bijvoorbeeld Warande).
Kortom, het implementeren van deze lange-termijn maatregel is niet 1:1 mogelijk, maar zal in de
bedoelde effecten door de doorwerking van de nieuwe BBV regels op bestaande grondexploitaties
worden benaderd, en vooral voor nieuwe exploitaties goed toepasbaar worden door de omvang en de
looptijd te beperken. Vanwege de wettelijke grondslag behoeft deze maatregel geen expliciete
besluitvorming.
6.2. W INSTBEPALING EN TUSSENTIJDSE W INSTNE MING
Winstbepaling en tussentijdse winstneming liggen in het verlengde van hetgeen er bij de cashflowbenadering is beschreven. In de huidige systematiek wordt er tussentijds winst genomen bij
grondexploitaties op basis van de verhouding tussen gemaakte kosten, nog te maken kosten en
gerealiseerde opbrengsten. Concreet betekent dit dat er winst kan worden genomen op een moment
dat de absolute gemaakte kosten hoger zijn dan de reeds gerealiseerde opbrengsten. In die situatie
wordt er dus ten behoeve van de winstneming een voorschot op de toekomst genomen.
Voorgesteld wordt deze systematiek los te laten en – mede gezien de korte looptijd van
grondexploitaties – winstneming pas bij het einde van de exploitatie te laten plaatsvinden, of indien
aan het realisatiebeginsel is voldaan gedurende de looptijd. Deze wijziging van het gehanteerde
beleid zal worden geeffectueerd bij het opstellen van de jaarrekening over 2016 en ook daar feitelijk in
besluitvorming worden verankerd.
6.3. AANKOMENDE BIJSTELLINGEN VAN BELEID
In de komende periode zullen 2 onderdelen van het beleid ten aanzien van grondexploitaties nieuw
worden vastgesteld. Dit betreft enerzijds de periodieke bijstelling van de grondprijzen, en anderzijds
een aanpassing van de Beheersverordening. Deze laatste is nodig om de beheersverordening in
overeenstemming te brengen met de laatste wijzigingen in de organisatiestructuur en de gewijzigde
administratieve regels.
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7. GRONDEXPLOITATIES
Op basis van de in eerdere hoofdstukken weergegeven uitgangspunten en ontwikkelingen is per
grondexploitatie het effect bepaald. Deze worden in de hieronder volgende resultaten per
grondexploitatie weergegeven. Daarna wordt stilgestaan bij het te verwachten exploitatieresultaat van
het grondbedrijf, de risico’s en het benodigde weerstandsvermogen. Het totaaloverzicht van de
grondexploitaties is als volgt:

Vastgestelde grondexploitaties
Buitenhof
Oostervaart-oost
Lelystad-nw
HanzePark
Schoener-west
Kust- Bataviahaven
Kust- Bataviastad
Kust- Houtribhoogte
Werkeiland
Noordersluis
Noordersluis zo
Rivierenbuurt-zo
Flevopoort
Warande 1ste deelgebied
Flevokust
Larserpoort

1.7.7
1.8.3
2.2
2.2.4
2.4.7
2.3.1
2.5.1
2.5.2
3.5.3
3.8.0
3.8.1
4.2.5
5.8.0
5.9.9
7.1.8
7.8.1

Resultaat
per 1-1-2016

Reeds
genomen
resultaat

700.820
1.657.217
809.760
-3.816.889
1.395.224
-1.896.472
1.479.570
-540.093
-320.002
7.246.035
4.884.279
588.234
4.268.478
1.232.562
162.864
5.780.743
23.632.331

108.287
490.297
748.854
0
245.298
0
1.026.304
0
0
5.388.147
3.814.960
348.622
268.359
0
0
3.530.787
15.969.915

Ingestelde
voorziening
0
0
0
4.569.423
0
2.682.731
0
858.437
354.566
0
0
0
0
1.544.737
0
0
10.009.894

Nog te
realiseren
resultaat
592.533
1.166.920
60.906
752.534
1.149.926
786.259
453.266
318.344
34.564
1.857.888
1.069.319
239.612
4.000.119
2.777.299
162.864
2.249.956
17.672.309

* Bij de jaarrekening 2016 worden de benodigde voorzieningen weer op peil gebracht.
Getroffen aanvullende voorzieningen:
HanzePark
2.2.4
Kust-Houtribhoogte
2.5.2
Werkeiland
3.5.3
Totaal getroffen aanvullende voorzieningen

1.817.332
1.900.929
284.372
4.002.633

Ingestelde voorzieningen t.b.v. negatieve grexen
Aanvullende voorzieningen
Totaal ingestelde voorzieningen jaarrekening 2015

10.009.894
4.002.633
14.012.527

De resultaten geven nu bij afwezigheid van majeure negatieve saldi geen aanleiding tot het instellen
van aanvullende voorzieningen.
Het bedrijfsresultaat van het Grondbedrijf kan pas bij de jaarrekening definitief worden vastgesteld. Op
basis van de huidige stand en het verloop van de budgetten wordt het volgende bedrijfsresultaat
verwacht:

Verwacht resultaat grondexploitaties
Begroting
2017
Resultaat grondexploitaties
357

Begroting
2018
992

Bedragen x € 1000,Begroting Begroting
2019
2020
731
813

Tegenover dit bedrijfsresultaat staan nog de nodige taakstellingen en risico’s. Om deze reden is er
vooralsnog in de begroting geen rekening gehouden met deze positieve saldi.
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7.1. OVERZICHT PER GRONDEXPLOITATIE
Dit deel geeft inzicht in de individuele grondexploitaties. Er wordt ingegaan op:













Algemene gegevens zoals huidige status, planvormingsfase, risicodrager en risicoprofiel.
Plan op hoofdlijnen,
Startdatum grondexploitatie
Einddatum grondexploitatie
Saldo op eindwaarde
Saldo op contante waarde
Reeds genomen resultaat
Totaal resultaat
Een eventueel getroffen voorziening
Het netto uitgeefbaar gebied en wat tot nu toe is uitgegeven plus het restant nog uit te geven.
Toelichting van het plan, de stand van zaken en risico’s en kansen.
Woningbouwproductie

Kort samengevat is bij de berekeningen uitgegaan van het volgende:




De rentedoorbelasting naar de grondexploitaties, conform de Programmabegroting 2017-2020 is
verlaagd naar 2% per jaar.
De termijn van het indexeren van begrote opbrengsten is gemaximaliseerd op 10 jaar.
En zijn er vanaf 2014 geen budgetten t.b.v. bovenwijkse voorzieningen in de grondexploitaties
meer opgenomen.

In totaal worden 16 grondexploitaties nader toegelicht. Ten opzichte van de laatst gepresenteerde
cijfers heeft voor het complex Noordersluis een algemene herziening van de grondexploitatie plaats
gevonden. De complexen Stadshart en Noordzoom-oost zijn bij de jaarrekening 2015 uit exploitatie
genomen terwijl de grondexploitatie Flevokust aan de lijst is toegevoegd.
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BUITENHOF (1.7.7)
Projectnaam

Buitenhof (1.7.7)

Algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm
>Huidige status
>Planvormingsfase
>Risicodrager
>Risicoprofiel

Bouwgrondexploitatie
In exploitatie
Uitvoering
Grondbedrijf
Gemiddeld

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van woningbouw, uitbreidingsgebied. Vorm van wonen met
welness voor ouderen.
Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie
>Einddatum exploitatie
>Saldo op eindwaarde

1 januari 2010
31 december 2029
31 december 2029

>Saldo op contante waarde
1 januari 2016
>Reeds genomen resultaat		
>Totaal resultaat		
>Getroffen voorziening

€

781.835

€
€
€

592.533
108.287
700.820

n.v.t.

Gronduitgifte		Woningbouw		
>Netto uitgeefbaar		 506.350 m²		
>Uitgegeven per 31-12-2015
475.875 m²
>Nog uit te geven per 01-01-2016
30.475 m²		
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Buitenhof (1.7.7)
Plan
Het plangebied ligt in het oostelijk gedeelte van Lelystad, tussen de Rijksweg A6, de Runderweg en
het kanaal de Oostervaart en wordt zuidelijk begrensd door het bos het Gelderse Hout. Het terrein
heeft een bruto oppervlakte van ca. 60 hectare. Het plan voorzag in de bouw van ca. 500 woningen
en/of woonappartementen gestoeld op een Lifestyle Park naar Amerikaans model met
gemeenschappelijke voorzieningen. Sinds 2007 is het woningbouwproject Buitenhof van de Golf- en
Countryclub Lelystad in de verkoop. Het eerste deel van dit gebied is gerealiseerd. Het gaat daarbij
om in totaal 53 woningen die indertijd zijn gebouwd.
De gewijzigde marktomstandigheden hebben geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan
"Golfwoongebied Buitenhof" dat op 31 juli 2014 onherroepelijk is geworden. De aanpassing heeft
vooral te maken met de plaatsing van woningen op een deel van de groene ruimte. Deze groene
setting wordt gevormd door een parkachtige inrichting van de openbare ruimte met veel waterpartijen
en meerdere plekken met speelvoorzieningen, daarbij is het programma aangepast van ca. 500 naar
425 woningen.
Exploitatie
In 2007 is de grond verkocht aan de ontwikkelaar zonder de overdracht van de openbare wegen in het
plangebied. Het bouw- en woonrijpmaken van het gebied evenals de aanleg van de wegen wordt door
de ontwikkelaar gedaan.
Per gerealiseerde en notarieel overgedragen woning ontvangt de gemeente een afdracht van de
ontwikkelaar. Op dit moment zijn in totaal 54 woningen afgerekend. Een aantal gerealiseerde
1
woningen in fase één zijn nog niet afgerekend . In 2015 zijn bijdragen voor 20 woningen ontvangen.
De gemeente bezit nog ca. 3 hectare grond ten behoeve van de ooit bedachte noord-zuid verbinding
van de ecozone.

Verschillenanalyse (MPG 2015-2016)
Contante waarde per 1-1-2015
Contante waarde per 1-1-2016 Verschil
MPG 2015
MPG 2016
88.517700.820
789.337
Verschil als gevolg van verlaging rekenrente in combinatie met geen indexering
opbrengsten na 10 jaar door wijziging BBV normering
Risico’s
Bedreigingen:
De langere fasering heeft een negatieve invloed op het resultaat.
Kansen:
De vernieuwde opzet geeft een positieve impuls aan de ontwikkeling van Buitenhof. In heel 2015 zijn
20 woningen getransporteerd. In 2014 zijn 10 woningen getransporteerd. Er is een kans dat deze
trend zich in 2016 voorzet.

1

Volgens de oorspronkelijke afspraak zouden de woningen per fase worden betaald. Met de planaanpassing is
ook deze afspraak aangepast (naar betaling per woning).
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BEDRIJVENTERREIN OOSTERVAART-OOST (1.8.3)
Projectnaam

Bedrijventerrein Oostervaart-oost 		
(1.8.3)

Algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm
>Huidige status
>Planvormingsfase
>Risicodrager
>Risicoprofiel

Bouwgrondexploitatie
In exploitatie
Uitvoering
Grondbedrijf
Gemiddeld

Plan op hoofdlijnen

Realisatie bedrijventerrein

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie
>Einddatum exploitatie
>Saldo op eindwaarde

1 januari 2001
31 december 2028
31 december 2028

>Saldo op contante waarde
1 januari 2016
>Reeds genomen resultaat		
>Totaal resultaat		
>Getroffen voorziening

€ 1.509.535
€ 1.166.920
€ 490.297
€ 1.657.217

n.v.t.

Gronduitgifte		Bedrijven		
>Netto uitgeefbaar		
210.874 m²		
>Uitgegeven per 31-12-2015
106.687 m²
>Nog uit te geven per 01-01-2016		 104.187 m²		
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Oostervaart-oost (1.8.3)
Plan
Het exploitatiegebied Oostervaart-oost omvat de nog uit te geven terreinen voor bedrijven gelegen op
het bedrijventerrein Oostervaart-oost. Het gebied wordt begrensd door de A6 aan de oostzijde en het
bestaande bedrijventerrein Oostervaart aan de westzijde. De zuidelijke begrenzing wordt gevormd
door bos en het terrein wordt aan de noordzijde begrensd door de Edelhertweg, die als
ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein zal dienen.
Deze Edelhertweg is vanaf de A6 bereikbaar via het bestaande bedrijventerrein Oostervaart.
Het westelijk deel van het terrein is uit zuidelijke richting tot aan de Edelhertweg toegankelijk voor
schepen tot 600 ton over het water van de Oostervaart.

Exploitatie
Op 31 maart 2015 is de herziene grondexploitatie Oostervaart-oost 2014 door de raad vastgesteld.
Van de uitgifte ten behoeve van bedrijven is 51% gerealiseerd, voor de overige 49% (groot
104.187 m²) worden de resterende opbrengsten gefaseerd in de jaren van 2016 tot en met 2028.
Buiten het uitgeefbaar terrein bestaat het gebied uit verharding (ca. 2,4 ha) en groen (ca. 7,7 ha) en
water (3,3 ha).
Het parkeren wordt opgelost op de eigen kavel.
Het gehele gebied is bouw- en woonrijp gemaakt, wanneer ca. 75 % van de uitgeefbare gronden is
uitgegeven zal met de aanvang van de groeninrichting worden begonnen.

Verschillenanalyse (MPG 2015-2016)
Contante waarde per 1-1-2015
Contante waarde per 1-1-2016 Verschil
MPG 2015
MPG 2016
1.079.707
1.657.217
577.510
Verschil als gevolg van verlaging rekenrente in combinatie met geen indexering
opbrengsten na 10 jaar door wijziging BBV normering

Risico’s
Bedreigingen:
De verkoop van uitgeefbare terreinen staat onder druk. Indien de in de grondexploitatie opgenomen
afzet per jaar niet wordt gehaald komt de opbrengst onder druk te staan door extra renteverliezen.
Door het sturen op prijsbeleid wordt wel getracht een snellere uitgifte van minder courante
bedrijfskavels te bespoedigen en zo het rente risico van de grondexploitatie te beperken.
Kansen:
De groeninrichting moet nog plaats vinden voor het gehele plangebied. De verwachting is dat de
komende jaren, de invloeden van de markt een gering positief effect heeft op het resultaat.
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LELYSTAD NOORDWEST (2.2)
Projectnaam

WOP Noord West (2.2)

Algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm
>Huidige status
>Planvormingsfase
>Risicodrager
>Risicoprofiel

Bouwgrondexploitatie
In exploitatie
Uitvoering
Grondbedrijf
Gemiddeld

Plan op hoofdlijnen
Herontwikkeling en realisatie van woningbouw
Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie
>Einddatum exploitatie
>Saldo op eindwaarde

1 januari 2003
31 december 2022
31 december 2022

>Saldo op contante waarde
1 januari 2016
>Reeds genomen resultaat		
>Totaal resultaat		
>Getroffen voorziening

€

69.962

€
€
€

60.906
748.854
809.760

n.v.t.

Woningbouw
In totaal zijn 563 woningen in de exploitatieplanning opgenomen. Er zijn nog 7 restkavels beschikbaar. (Galjoen-zuid 1 kavel,
Parkeiland 4 kavels + 2 specials).
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Lelystad-nw (2.2)
Plan
Het plangebied van het Wijkontwikkelingsplan Noord West (Wop-1) beslaat de Schepenwijk Midden
en betreft de wijken: Jol, Galjoen, Stadseiland, Punter, Kempenaar, Schouw West, Kogge en Gondel.
Naast de projecten genoemd in deze exploitatiebegroting, is in bovengenoemde wijken binnen de
looptijd van de exploitatie tevens groot onderhoud aan het openbare gebied gepleegd.
Tevens zijn bijna 1.200 huurwoningen door de woningbouwvereniging opgeknapt en is er ca. 2.000
m2 bvo winkelruimte in het winkelcentrum Jol uitgebreid.
De financiering vindt enerzijds plaats door middel van opbrengsten uit grondverkoop ten behoeve van
nieuwbouw woningen en voorzieningen. Anderzijds wordt gefinancierd uit de voorziening Wegen,
Straten en Pleinen, subsidies ISV en EPD en een bijdrage uit de ROS.
Exploitatie
Omdat de gemeente in afziet van verdere wijkontwikkelingsplannen zijn de WOP-1 projecten bij het
Grondbedrijf ondergebracht.
De al afgesloten en lopende WOP-1 projecten zijn ondergebracht in een grondexploitatie Lelystad
Noord-West (de Bolder, Maranatha, Jol parkeiland en Galjoen-zuid). Van deze projecten moeten nog
enkele kavels worden uitgegeven.
Projecten die op korte termijn niet verder worden opgepakt (zgn. reserve ontwikkel locaties) zijn in de
vorm van A-staten bij het Grondbedrijf ondergebracht. Deze reserve ontwikkellocaties betreft ± 55
woningen extra. Wanneer daar aanleiding voor is worden deze projecten in de toekomst opgepakt en
alsnog in een grondexploitatie ondergebracht.

Verschillenanalyse (MPG 2015-2016)
Contante waarde per 1-1-2015
MPG 2015

Contante waarde per 1-1-2016
MPG 2016

Verschil

784.638
809.760
25.122
Betreft een verschil als gevolg van de rekenrente en geen indexering na 10 jaar.

Risico’s
Bedreigingen:
De verkoop van uitgeefbare terreinen staat onder druk. Indien de in de grondexploitatie opgenomen
afzet per jaar niet wordt gehaald komt de opbrengst onder druk te staan door extra renteverliezen.
Kansen:
Er bestaat de kans dat de gronduitgifte sneller verloopt dan ingepland, deze kans wordt als laag
ingeschat.
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HANZEPARK (2.2.4)
Projectnaam

Hanzepark (2.2.4)

Algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm
>Huidige status
>Planvormingsfase
>Risicodrager
>Risicoprofiel

Bouwgrondexploitatie
In exploitatie
Uitvoering
Grondbedrijf
Gemiddeld

Plan op hoofdlijnen
Herontwikkeling, realisatie van woningbouw en kantoren.
Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie
>Einddatum exploitatie
>Saldo op eindwaarde

1 januari 2004
31 december 2023
31 december 2023 € 4.472.094

>Saldo op contante waarde 1 januari 2016
>Reeds genomen resultaat
>Totaal resultaat

€ 3.816.889
€
€ 3.816.889

>Getroffen voorziening GREX per 31/12/2015		€ 4.569.423
>Getroffen voorziening herontwikkeling		€ 1.817.332
>Totaal getroffen voorziening			€ 6.386.755
Gronduitgifte
Woningbouw		
Overige functies
>Netto uitgeefbaar
121.691 m2		 14.660 m2
>Uitgegeven per 31-12-2015
81.662 m2		 3.980 m2
>Nog uit te geven per 01-01-2016
40.029 m2		 10.680 m2
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nadelig
nadelig
nadelig

Hanzepark (2.2.4)
Plan
Het plangebied HanzePark ligt aan de westzijde van de spoorlijn, aan het Stadshart (Embrassade).
HanzePark vormt met die ligging het overgangsgebied tussen de stad en het Stadshart.
Aan de westzijde en noordzijde van HanzePark ligt het WOP-gebied (Schouw west en Kempenaar) en
aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door de Visarenddreef.
Deellocaties & programma:
Hanzepark bevat circa 869 woningen, het plan is verdeeld in deelprojecten HP 1 t/m 22.
Het Stedelijk plandeel ligt ten zuiden van de diagonale wijkontsluitingsweg en bevat een
hoogstedelijk karakter waar vooral appartementen een woon/zorg en welzijncomplex en kantoren zijn
gesitueerd.
Het noordelijk suburbane deel bevat vooral rijtjes, 2/1 kappers en kavels.
In de rijksgebouwen cluster zijn een drietal kantoorpanden (Rechtbank inclusief uitbreiding, OM en
Raad voor de kinderbescherming) gerealiseerd. De bouwblokken HP 9 en HP 19 t/m 22 zijn bestemd
als kantoorlocaties. Om kantoren te kunnen faciliteren zullen in een “wisselzone” kantoormeters via
een wijzigingbevoegdheid binnen het bestemmingsplan kunnen worden vervangen door woningbouw.
Voor dit deelgebied is in de berekening uitgegaan van (minder gunstige variant) woningbouw /
appartementen.
Exploitatie
Op 5 november 2013 is de herziening grondexploitatie 2013 door de raad vastgesteld.
In het gebied is zichtbaar dat de bouw van woningen zowel in het noordelijk groenstedelijk deel als in
het ten zuiden van de diagonaal gelegen stedelijke, vordert.
In het zuidelijk gelegen deel is de bouw van de 4 woontorens met een halfverdiepte
parkeergelegenheid afgerond. Daarnaast is een appartementencomplex kleiner van omvang
gebouwd. In aansluiting op deze bebouwing zijn er 40 grondgebonden woningen gerealiseerd.
Tevens zijn in het zuidelijk gebied ontwikkel mogelijkheden voor woningen en een
appartementencomplex gelegen in het park. De herontwikkeling van de Ankerplaats is door Centrada
afgerond.
In 2015 zijn in Hanzepark 38 woningen gepasseerd tw 1 woningen NCB Projectrealisatie B.V., 14
rijwoningen Holtkamp Projectontwikkeling B.V., 13 rijwoningen Living in Lelystad B.V. en 10
rijwoningen Living in Lelystad B.V.

Verschillenanalyse (MPG 2015-2016)
Contante waarde per 1-1-2015
Contante waarde per 1-1-2016 Verschil
MPG 2015
MPG 2016
4.698.2773.816.889881.388
Verschil als gevolg van verlaging rekenrente.

Herontwikkeling
Uit het onderzoek Kantorenmarkt 2010 Lelystad blijkt dat de verslechterde toestand op de
kantorenmarkt een combinatie is van conjuncturele en structurele ontwikkelingen. Het college van
Lelystad heeft naar aanleiding van het onderzoek kritisch de nieuwbouwplannen voor kantoorruimte
tegen het licht gehouden en ziet zichzelf genoodzaakt het kantorenprogramma voor Lelystad aan te
passen. De gemeente neemt enkele jaren de tijd om de hieraan verbonden financiële consequenties
geleidelijk te verwerken.
Deelgebied HP 19 t/m HP 22 kon niet onbeperkt in de lucht blijven, als gevolg van de verslechterde
situatie van de kantoren – en appartementenmarkt.
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Het voorstel was dan ook in 2014 om het programma van deelgebied HP 19 t/m HP 22 te schrappen
en tot herontwikkeling van dit gebied over te gaan. Herontwikkeling van het programma van de vlek
HP 19 t/m HP 22 (39 rijwoningen en 32 appartementen) vroeg ook om een aanpassing in het
openbaar gebied. Voor deze herontwikkeling is bij de jaarrekening 2014 en 2015 een aanvullende
voorziening getroffen, groot € 1.817.332.

Risico’s
Bedreigingen:
De verkoop van uitgeefbare terreinen staat onder druk. Indien de in de grondexploitatie opgenomen
afzet per jaar niet wordt gehaald komt de opbrengst onder druk te staan door extra renteverliezen.
Op de andere kantorenlocatie in aansluiting op de bestaande RGD-cluster is een nog te ontwikkelen
deel die nog ruimte biedt voor 4.150 m2 BVO kantoren. Door vertrek van Rijksdiensten zal deze niet
binnen de bestaande afspraken worden afgenomen. Er wordt op een later tijdstip onderzocht of op
deze locatie herontwikkeling mogelijk is.
Er is opnieuw gekeken naar Hanzepark voor de woningbouwlocatie H9 en H 12 en wordt
geconcludeerd dat een reëel programma deze vervangt. Zeker in het midden en dure segment is het
een moeilijke markt. Dit vraagt een aanpassing in de programmering. Dit leidt tot een totaal risico
bedrag van € 969.815,00.
Kansen:
In de grondexploitatie is per 01-01-2016 is nog een budget beschikbaar voor het bouwrijpmaken,
terreinafwerking, groenvoorziening, bodemonderzoek, kunstwerken en hoofdplanstructuur. Ondanks
de aanpassing van eenheidsprijzen op marktniveau is de verwachting dat de komende jaren vanaf
startdatum exploitatie de invloeden van de markt een positief effect hebben op het resultaat.
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SCHOENER-WEST (2.4.7)
Projectnaam

Schoener-west (2.4.7)

Algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm
>Huidige status
>Planvormingsfase
>Risicodrager
>Risicoprofiel

Bouwgrondexploitatie
In exploitatie
Uitvoering
Grondbedrijf
Laag

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van 37 woningen op een inbreidingslocatie en realisatie van een
beautyfarm
Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie
>Einddatum exploitatie
>Saldo op eindwaarde

1 januari 2008
31 december 2026
31 december 2026

>Saldo op contante waarde
1 januari 2016
>Reeds genomen resultaat		
>Totaal resultaat		
>Getroffen voorziening
Gronduitgifte
>Netto uitgeefbaar
>Uitgegeven per 31-12-2015
>Nog uit te geven per 01-01-2016

Woningbouw
19.989 m²
3.181 m²
16.808 m²

31

€ 1.429.788
€ 1.149.926
€
245.298
€ 1.395.224

n.v.t.
Overige functies
2.233 m2
2.233 m2
0 m²

MPG 2016

Schoener-west (2.4.7)
Plan
Het plangebied Schoener-west bestaat uit het voormalig zwembad en het voormalige
verenigingsgebouw van de duivensportvereniging en ligt in de oksel van het Havendiep (kanaal) en de
Westerdreef. Beide gebouwen zijn gesloopt en het gebied heeft de bestemming woningbouw en een
woon/werkcombinatie gekregen. Het bestemmingsplan is in 2009 vastgesteld.
Het plan voorziet in de realisering van 37 (particuliere) kavels. Er zijn tot op heden zes kavels
uitgegeven.
Exploitatie
Alle gronden zijn in bezit van de gemeente Lelystad. Het terrein heeft een bruto oppervlakte van circa
5 hectare. In 2000 is de grondverkoop van de woonwerkeenheid gerealiseerd. De gronduitgifte van de
particuliere kavels is in 2009 gestart. Om de kavelverkoop te stimuleren zijn de mogelijkheden van de
kavels oostelijk en westelijk in het gebied verruimd en kunnen hier ook twee-onder-een-kap woningen
gebouwd worden. Ook is op deze kavels herverkaveling mogelijk. Hierbij wordt van een
vereenvoudigd beeldkwaliteitplan uitgegaan. Er zijn contacten met projectontwikkelaars over de
oostelijk en westelijk gelegen kavels.
Het bouwrijpmaken van het hele gebied is klaar. In 2014 is een deel van de Schoener definitief
aangelegd en is een verbeterslag gemaakt in een deel van de bouwstraten. Waar mogelijk is het
terrein definitief ingericht en waar nodig zijn de bouwstraten hersteld. Alles om het terrein een beter
aanzien te geven en de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken. Het tijdelijk beheer en
onderhoud van het resterende bouwrijpgemaakte deel zal nog steeds extra kosten met zich
meebrengen totdat het hele terrein definitief is ingericht.
Het speelbos is aangelegd en in het groene gedeelte zijn wandelpaden aangelegd. Dit deel van de
Schoener is nu definitief ingericht.

Verschillenanalyse (MPG 2015-2016)
Contante waarde per 1-1-2015
Contante waarde per 1-1-2016 Verschil
MPG 2015
MPG 2016
1.139.762
1.395.224
255.462
Verschil als gevolg van verlaging rekenrente in combinatie met geen indexering
opbrengsten na 10 jaar door wijziging BBV normering
Risico’s
Bedreigingen:
De bijgestelde, gefaseerde afwerking van het gebied en het tijdelijk beheer brengt extra kosten en
extra risico met zich mee omdat de gronden nog niet overgedragen kunnen worden. Het risico is ook
dat in de toekomst de civieltechnische aanbestedingen niet meer in de raming passen doordat de
bodem in de markt is bereikt.
Kansen:
Door het aantrekken van de markt is er een kans dat de uitgifte positiever verloopt dan de huidige
raming.
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HOUTRIBHOOGTE (2.5.2)
Projectnaam

Houtribhoogte (2.5.2)

Algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm
>Huidige status
>Planvormingsfase
>Risicodrager
>Risicoprofiel

Bouwgrondexploitatie
In exploitatie
Uitvoering
Grondbedrijf
Hoog

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van toekomstige woningbouw. Turnkey project.
Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie
>Einddatum exploitatie
>Saldo op eindwaarde

1 januari 2003
31 december 2032
31 december 2032

1 januari 2016
>Saldo op contante waarde
>Reeds genomen resultaat		
>Totaal resultaat		
>Getroffen voorziening

Gronduitgifte
>Uitgeefbaar
> minus openbare wegen
Netto uitgeefbaar
>Uitgegeven per 31-12-2015
>Nog uit te geven per 01-01-2016

€

756.261

€
€
€

540.093
540.093

€ 2.759.366

Woningbouw
240.350 m2
19.852 m2
220.498 m2
77.584 m2
142.914 m2
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nadelig
nadelig
nadelig

Houtribhoogte (2.5.2)
Plan
Houtribhoogte heeft een oppervlakte van ca. 24 ha en wordt begrensd door de Houtribweg, de
Oostvaardersdijk en de Markerwaarddijk. Naar aanleiding van een uitgeschreven prijsvraag in 2002 is
in december 2003 een koop-/realisatieovereenkomst gesloten met Zuiderzee Vastgoed. Het netto
woongebied is ca. 13 ha groot. De overige 11 ha is gereserveerd voor de inrichting van een
landschappelijke groene zone. Uniek in dit plan is de mandeligheid. Bewoners zijn eigenaar van de
woning, de woonomgeving is gemeenschappelijk.
Het programma omvat ca. 195 woningen van het type vrijstaand en 2-onder-1-kap met een
gemiddelde VON-prijs van ca. € 325.000, = (niveau conform prijsvraag). Van de 124 woningen van
fase 1 en fase 2 zijn tot nu toe 78 woningen gebouwd.
Exploitatie
Alle grond is verworven. Bij de overdracht van de grond naar de projectontwikkelaar bleek dat BTW
betaald moest worden over het verschil tussen de bieding en verwerving. Door het sluiten van een
fiscale overeenkomst als aanvulling op het contract is dit risico weggenomen. Volgens de
kooprealisatie overeenkomst zou het plan in 2009 gerealiseerd zijn. De projectontwikkelaar heeft
echter voor drie jaar uitstel gevraagd. In 2008 is om die reden een aanvullende overeenkomst
afgesloten.
Fase 2b is juridisch en fysiek verdeeld in 3 tranches. Vooruitlopend op de juridische levering is de
ontwikkelaar in de gelegenheid gesteld om de gronden in gebruik te nemen om zodoende in
e
aanmerking te komen voor de 3 tranche stimuleringsgeleden voor woningbouwprojecten van de zijde
e
van VROM. De eerste tranche (Fase 2b1 van 10 woningen) is in het 1 kwartaal 2011 financieel
afgehandeld en de woningen zijn gerealiseerd. Het tweede en ook het derde deel is niet binnen de
afgesproken tijd afgenomen.
Sinds 2012 zijn er gesprekken om tot concrete afspraken te komen over afhandeling/beëindiging van
het contract. Daarnaast zijn er gesprekken gaande tussen ontwikkelaar, gemeente en bewoners om
de mandeligheid van het gebied te leveren op grond van de huidige stand van zaken. Zodra de
contractpositie is afgehandeld zal beoordeeld worden of de actieve GREX kan worden opgeheven.

Verschillenanalyse (MPG 2015-2016)
Contante waarde per 1-1-2015
Contante waarde per 1-1-2016 Verschil
MPG 2015
MPG 2016
854.499540.093314.406
Verschil als gevolg van verlaging rekenrente in combinatie met geen indexering
opbrengsten na 10 jaar door wijziging BBV normering
Risico’s
Bedreigingen:
Door de hogere verwervingsprijs en aanvullende koop/realisatieovereenkomst zijn de investeringen
toegenomen en is het resultaat als gevolg daarvan afgenomen. Door vertraging in de verkoop van
woningen is de looptijd van de exploitatie fors langer geworden, dit heeft een negatieve invloed op de
rentekosten voor het complex.
Verder gaat op dat in het huidige marktperspectief het niet voor de hand ligt te verwachten dat de
verkoop in dit gebied op korte termijn aantrekt. De geraamde opbrengsten zijn niet zeker. Er is een
voorziening ingesteld om dat risico af te dekken.
Kansen:
Weinig kansen doordat in het contract kosten en opbrengsten vastliggen. Alleen door
contractherziening en herontwikkeling is er een (geringe) kans dat het gebied meer opbrengsten
genereert.
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BATAVIASTAD (2.5.1)
Projectnaam

Bataviastad (2.5.1)

Algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm
>Huidige status
>Planvormingsfase
>Risicodrager
>Risicoprofiel

Bouwgrondexploitatie
In exploitatie
Uitvoering
Grondbedrijf
Hoog

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van detailhandel en Leisure, toeristisch centrum van Lelystad.
Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie
>Einddatum exploitatie
>Saldo op eindwaarde

1 januari 2003
31 december 2022
31 december 2022

>Saldo op contante waarde
1 januari 2016
>Reeds genomen resultaat		
>Totaal resultaat		
>Getroffen voorziening

Gronduitgifte
>Netto uitgeefbaar
>Uitgegeven per 31-12-2015
>Correctie
herziening grondexploitatie 2012
>Nog uit te geven per 01-01-2016

€		 520.661
€		453.266
€ 1.026.304
€ 1.479.570

n.v.t.

Overige functies
107.941 m²
61.341 m²
-5.635 m²
40.965 m2
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Bataviastad (2.5.1)
Plan
Bataviastad is met het Factory Outlet Center een toeristisch centrum van Lelystad. Bataviastad ligt
aan het Markermeer en wordt begrensd door de Markerwaarddijk in het noorden en de Houtribweg in
het oosten en de Helling in het zuiden.
In totaal wordt ca.15.000 v.v.o aan commerciële ruimte en ca. 50.000m² terrein aan niet commerciële
ruimte gerealiseerd. Door de verhuur van een aantal gebieden en een gewijzigde uitgifte wordt in
totaal ca. 50.000m² aan Leisure uitgegeven in plaats van 70.000m².
Exploitatie
Het nog uit te geven gebied (circa 2,6 hectare) omvat de locaties:
Middengebied,
Hotelkavel,
Het gebied langs de Markerwaarddijk.
(met uitzondering van het RCE terrein, niet in eigendom)
De ingerichte parkeerterreinen zijn langdurig verhuurd aan een commerciële partij en zullen binnen de
looptijd van de grondexploitatie niet meer ontwikkeld worden. De raming van de kosten en
opbrengsten van deze terreinen is bij de herziening 2012 van de grondexploitatie Bataviastad om die
reden niet meer meegenomen. De kosten en opbrengsten van het Middengebied zitten wel in de
raming van de grondexploitatie omdat de verhuur van het gebied stopt bij een eventuele
ontwikkeling/verkoop. Het voormalig RCE (Rijks Cultureel Erfgoed) terrein is door het Rijks Vastgoed
Bedrijf verkocht aan Bataviastad ten gevolge daarvan is de noordwest kavel niet meer in de verhuur
tbv parkeren maar is weer als te verkopen grond in grex beland.
e

De grond van de 3 fase Factory Outlet is afgenomen en de bouwwerkzaamheden zijn in volle gang.
e
e
Na de bouw van de 3 fase wordt de toegangsweg ten noorden van de 3 fase aangelegd. Alle fasen
van Factory Outlet zijn dan afgerond. Binnen het concept van “Batavialand” willen de bestaande
musea aan de Kust tot een intensievere samenwerking komen. Het gevolg van dat concept heeft
mogelijk invloed op de huidige eigendomsposities in het gebied.
In de actualisatie van de grondexploitatie bij jaarrekening 2015 is de zogenaamde hotelkavel
afgewaardeerd naar prijsniveau van het Middengebied. In het huidige bestemmingsplan is de
ontwikkeling van een hotel op deze locatie niet mogelijk.

Verschillenanalyse (MPG 2015-2016)
Contante waarde per 1-1-2015
Contante waarde per 1-1-2016 Verschil
MPG 2015
MPG 2016
1.878.834
1.479.570
399.264Verschil als gevolg van verlaging rekenrente door wijziging BBV normering en
afwaardering hotelkavel naar niveau middengebied
Risico’s
Bedreigingen:
Vertraging in de verkoop van grond heeft extra renteverliezen en door uitstel van plannen extra
planontwikkelingskosten tot gevolg. Uiteindelijk resulteert dit in een negatieve invloed op het
exploitatieresultaat.
Kansen:
Nieuwe ontwikkelingen binnen de bestaande structuren kunnen leiden tot uitgifte en tot aankoop van
gronden.
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BATAVIA-HAVEN (2.3.1)
Projectnaam

Batavia-Haven (2.3.1)

Algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm
>Huidige status
>Planvormingsfase
>Risicodrager
>Risicoprofiel

Bouwgrondexploitatie
In exploitatie
Uitvoering
Grondbedrijf
Hoog

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van toekomstige woningbouw.
Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie
>Einddatum exploitatie
>Saldo op eindwaarde

1 januari 2003
31 december 2033
31 december 2033 € 2.708.629

>Saldo op contante waarde
1 januari 2016
>Reeds genomen resultaat		
>Totaal resultaat		
>Getroffen voorziening

Gronduitgifte
>Netto uitgeefbaar
>Uitgegeven per 31-12-2015
>Nog uit te geven per 01-01-2016

€ 1.896.472
€
€ 1.896.472

€ 2.682.731

Woningbouw
37.898 m²
18.510 m²
19.388 m²
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nadelig
nadelig
nadelig

Batavia-Haven (2.3.1)
Plan
Het exploitatiegebied Batavia-Haven omvat 5 bouwblokken waarvan een groot deel gestapelde bouw
met in de plint ruimte voor commerciële activiteiten en aanleg en inrichting van een binnenhaven (door
weghalen/doorbreken van de dijk). Het totaal uitgeefbaar gebied omvat ca. 450 woningen en 3.750m²
b.v.o. commerciële ruimte. Er kan nog meer commerciële ruimte gerealiseerd worden indien dit blijkt
uit distributie planologisch onderzoek.
In december 2005 is de grond van bouwblok 1 en 2 getransporteerd. Deze bouwblokken omvatten ca.
200 woningen, waarvan een groot deel gestapeld. De bouw van blok 1 is gerealiseerd en de woningen
zijn opgeleverd. De ontwikkeling van bouwblok 2 komt door de huidige crisis niet van de grond. De
fasering van bouwblok 3, 4 en 5 is verder uitgesteld.
Exploitatie
Het exploitatiegebied omvat 12,2 hectare in totaal, uitgeefbaar ca. 4 hectare. Nog uit te geven circa 2
hectare. Alle grond is in bezit van de gemeente Lelystad. Rondom blok 1 is het terrein afgewerkt. De
vingersteigers en de golfbreker zijn in 2010 aangelegd. De boulevard is in 2011 opgeleverd. De
aanleg van de steigers en de boulevard is financieel ondersteund door een EFRO subsidie “Kansen
voor west”.
In 2014 zijn aanpassingen uitgevoerd die een veiliger en rustiger situatie creëren rond blok 1.
De nog niet uitgegeven kavels zijn tijdelijk ingericht om het gebied toch zoveel mogelijk af te werken.

Verschillenanalyse (MPG 2015-2016)
Contante waarde per 1-1-2015
Contante waarde per 1-1-2016 Verschil
MPG 2015
MPG 2016
2.595.7601.896.472699.288
Verschil als gevolg van verlaging rekenrente in combinatie met geen indexering
opbrengsten na 10 jaar door wijziging BBV normering

Risico’s
Bedreigingen:
Risico van stijgende rente zal een negatief effect op het exploitatieresultaat hebben. De lange looptijd
is ook ongunstig voor het rente effect.
Kansen:
De uitgifte van gronden in een hoger tempo dan nu voorzien (2016/2034) zal een beter resultaat
geven.
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WERKEILAND (3.5.3)
Projectnaam

Werkeiland (3.5.3)

Algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm
>Huidige status
>Planvormingsfase
>Risicodrager
>Risicoprofiel

Bouwgrondexploitatie
In exploitatie
Uitvoering
Grondbedrijf
Hoog

Plan op hoofdlijnen
Herontwikkeling, realisatie van woningbouw en ruimte voor horeca en
nijverheid.
Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie
>Einddatum exploitatie
>Saldo op eindwaarde

1 januari 2010
31 december 2030
31 december 2030

>Saldo op contante waarde
1 januari 2016
>Reeds genomen resultaat		
>Totaal resultaat		
>Getroffen voorziening
(boekwaarde en vordering)
Gronduitgifte
>Netto uitgeefbaar
>Uitgegeven per 31-12-2015
>Nog uit te geven per 01-01-2016

€

430.681 nadelig

€
€
€

320.002 nadelig
320.002 nadelig

€ 638.938

Overige functies
1.426 m²
358 m²
1.068 m²
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Werkeiland (3.5.3)
Plan
Het plangebied wordt gevormd door het voormalig werkeiland (perceel P) en wordt begrensd door het
Markermeer, het sluizencomplex in de Lage Dwarsvaart en de Houtribweg. Het terrein heeft een bruto
oppervlakte van ca. 6 hectare. De groenstrook aan de zuidoost zijde van het werkeiland en de
bebouwing aan de zijde van de sluis totaal ca. 2 ha wordt buiten beschouwing gelaten. Van de
bestaande bebouwing is de voormalige kantine gesloopt en zijn de bestaande woningen/barakken
gerenoveerd. Het idee is om geen bebouwing op het middengebied van het werkeiland te plaatsen in
verband met het cultuurhistorisch karakter van het gebied en middels subsidie hier een cultuurparkje
aan te leggen. In het gebied kunnen ca. 57 woningen worden gerealiseerd.
Exploitatie
De grondexploitatie voor het werkeiland is een vertaling van de exploitatieovereenkomst zoals deze is
gesloten met twee ontwikkelaars. Een gedeelte van de terreinafwerking is uitgevoerd en afgerekend
met de ontwikkelaars.
De projectontwikkelaar van punt Zuid is in 2014 failliet verklaard. De curator heeft aangegeven de
overeenkomst niet gestand te willen doen. Er zal tot beëindiging van de exploitatieovereenkomst
worden gekomen. Er is een nieuwe eigenaar. Plannen om tot ontwikkeling van punt zuid te komen
binnen het huidige bestemmingsplan zijn in een gevorderd stadium. Reacties uit de markt zijn goed.
Helaas draagt de toekomstige bouw van dit appartement niet positief nog negatief bij in het resultaat
van het grondbedrijf.
De uitvoering van het plangedeelte “havenfront midden en havenfront zuid” wordt voorlopig niet
verwacht. Tot nu toe hebben gesprekken met deze ontwikkelaar geen concrete plannen opgeleverd.
Na het faillissement van WHE is de exploitatieovereenkomst van kracht gebleven tussen de gemeente
en uw bedrijf (hierna: Levago). De grondpositie van WHE is door een andere ontwikkelaar
overgenomen. Deze is geen partij meer bij de exploitatieovereenkomst. De verbintenissen ingevolge
de exploitatieovereenkomst gelden dus alleen nog voor zover ze de relatie tussen de gemeente en
Levago betreffen. Gegeven deze ontwikkelingen wil de gemeente de uitvoering van de
exploitatieovereenkomst op het Werkeiland graag op korte termijn hervatten en zal contact gezocht
worden met de ontwikkelaar.

Verschillenanalyse (MPG 2015-2016)
Contante waarde per 1-1-2015
Contante waarde per 1-1-2016 Verschil
MPG 2015
MPG 2016
339.477320.00219.475
Nagenoeg geen verschil ondanks wijziging BBV normering tav rente toerekening.

Risico’s
De nieuwe contracten die nodig zijn door het beëindigen van de exploitatieovereenkomst door
faillissement komen niet tot stand. De risico’s zijn middels een voorziening afgedekt.
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BEDRIJVENTERREIN NOORDERSLUIS (3.8)
Projectnaam

Bedrijventerrein Noordersluis (3.8)

Algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm
>Huidige status
>Planvormingsfase
>Risicodrager
>Risicoprofiel

Bouwgrondexploitatie
In exploitatie
Uitvoering
Grondbedrijf
Gemiddeld

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van een bedrijventerrein
Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie
>Einddatum exploitatie
>Saldo op eindwaarde

1 juli 1990
31 december 2029
31 december 2029

1 januari 2016
>Saldo op contante waarde
>Reeds genomen resultaat		
>Totaal resultaat		
>Getroffen voorziening
Gronduitgifte
>Netto uitgeefbaar
>Uitgegeven per 31-12-2015
>Nog uit te geven per 01-01-2016

€ 2.451.444
€ 1.857.888
€ 5.388.147
€ 7.246.035

n.v.t.

Bedrijven
724.851 m²
648.532 m²
76.319 m²
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Noordersluis (3.8)
Plan
Noordersluis is een gezoneerd bedrijventerrein. Dit bedrijventerrein bestaat al van voor de gemeente
wording. Het profiel is industrie, groothandel en dienstverlening.
De milieuzones zijn afhankelijk van de locatie 1 en 2 tot maximaal categorie 5.
Het bebouwingspercentage is maximaal 70%. Deels maximaal 50% van de kavel.
Het parkeren wordt opgelost op de eigen kavel.
Het plan is ca. 161 ha. groot en wordt begrensd aan de noordzijde door de Visarenddreef, aan de
westzijde door de Houtribweg, aan de oostzijde door de Cultuurhaven / Zuiveringsweg / Vijzelweg en
aan de zuidzijde door het Havendiep.
Buiten het uitgeefbaar terrein bestaat het gebied uit verharding, groen en water.
Exploitatie
In 2015 is de grondexploitatie herzien en begin 2016 door de raad vastgesteld. De looptijd is met 12
jaar verlengd tot en met 2029.
Bij het opstellen van de herziening is er nog eens uitvoerig gekeken naar de package deal met
domeinen aangekocht deel in Noordersluis met een oppervlak van 15.045 m2. Deze kavel, in 2008
aangekocht, met de intentie om deze grond aan te wenden voor mogelijke locatieontwikkeling.
Deze grond valt binnen de grenzen met de bestemming van bedrijventerrein. Aan de zijkant is
gebleken dat er een waterleiding, gas lagedruk en telecom kabel loopt, als de kavel tot een breedte
van 60.00 meter gereduceerd wordt, kunnen de kabels en leidingen blijven liggen en kan de kavel
groot 12.555 m2 uitgegeven worden.
In 2015 zijn er twee bedrijfskavels verkocht met een omvang van 3.940 m2.
Er is nog ca. 7,6 ha grond beschikbaar om te verkopen op Noordersluis.
Onderdeel hiervan vormt ook de kavel tijdelijk slibdepot (ca. 40.000 m2), die nu kan worden
uitgegeven. Voor het middengebied, rondom het Woonwagencentrum, is de grond inmiddels bouwrijp
gemaakt.

Verschillenanalyse (MPG 2015-2016)
Contante waarde per 1-1-2015
MPG 2015

Contante waarde per 1-1-2016
MPG 2016

Verschil

6.234.128
7.246.035
1.011.907
Betreft een verschil als gevolg van de herziening grondexploitatie, de rekenrente en
geen indexering na 10 jaar.

Risico’s
Bedreigingen:
De verkoop van uitgeefbare terreinen staat onder druk. Indien de in de grondexploitatie opgenomen
afzet per jaar niet wordt gehaald komt de opbrengst onder druk te staan door extra renteverliezen. De
looptijd is verlengd als gevolg van de huidige economische omstandigheden.
Kansen:
De markt is momenteel gunstig betreffende aanbestedingen van civieltechnisch- en
groeninrichtingswerken.
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BEDRIJVENTERREIN NOORDERSLUIS-ZUIDOOST (3.8.1)
Projectnaam
Algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm
>Huidige status
>Planvormingsfase
>Risicodrager
>Risicoprofiel

Bedrijventerrein
Noordersluis-zuidoost (3.8.1)
Bouwgrondexploitatie
In exploitatie
Uitvoering
Grondbedrijf
Gemiddeld

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van een bedrijventerrein
Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie
>Einddatum exploitatie
>Saldo op eindwaarde

1 juli 2002
31 december 2024
31 december 2024

>Saldo op contante waarde
1 januari 2016
>Reeds genomen resultaat		
>Totaal resultaat		
>Getroffen voorziening
Gronduitgifte
>Netto uitgeefbaar
>Uitgegeven per 31-12-2015
>Nog uit te geven per 01-01-2016

€ 1.277.935
€ 1.069.319
€ 3.814.960
€ 4.884.279

n.v.t.

Bedrijven
197.099 m2
168.028 m2
29.071 m2
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Noordersluis-zuidoost (3.8.1)
Plan
Noordersluis (Zuidoost) is een gezoneerd bedrijventerrein. Het kantoor oppervlak mag niet meer
bedragen dan 30 % van de bedrijfsvloeroppervlakte, met een maximum van 2.000 m².
Het profiel is industrie, groothandel en dienstverlening.
De milieuzones zijn afhankelijk van de locatie 1 en 2 tot maximaal categorie 5.
Langs de Westerdreef is milieuzonering 1 en 2.
Het bebouwingspercentage is maximaal 70 %. Deels maximaal 50 % van de kavel.
Het parkeren wordt opgelost op de eigen kavel.
De zichtlocaties voor representatieve bedrijven zijn langs de Westerdreef gezoneerd.
Het plan is ca. 26 ha. groot en wordt begrensd aan de noordzijde door de Zuiveringsweg, aan de
westzijde door de Cultuurhaven, aan de oostzijde door de Westerdreef en aan de zuidzijde door het
Havendiep.
Het uitgeefbaar gebied is ca. 19,7 ha. Er is ca. 16,8 ha uitgegeven.
Buiten het uitgeefbaar terrein bestaat het gebied uit verharding (ca. 1,5 ha) en groen en water (ca. 5
ha.).
Exploitatie
Alle gronden binnen de exploitatie zijn al door de gemeente verworven. Het gehele gebied is bouw- en
woonrijp gemaakt.
In 2015 is de grondexploitatie herzien en in begin 2016 door de raad vastgesteld. In 2015 is er een
kavel gepasseerd van 4.702 m2, er is nog ca. 2,9 ha uitgeefbare grond beschikbaar.

Verschillenanalyse (MPG 2015-2016)
Contante waarde per 1-1-2015
MPG 2015

Contante waarde per 1-1-2016
MPG 2016

Verschil

4.600.315
4.884.279
283.964
Betreft een verschil als gevolg van de rekenrente en geen indexering na 10 jaar.

Risico’s
Bedreigingen:
De verkoop van uitgeefbare terreinen staan onder druk. Indien de in de grondexploitatie opgenomen
afzet per jaar niet wordt gehaald komt de opbrengst onder druk te staan door extra renteverliezen.
Kansen:
De kans op een hogere uitgifteprijs en rentewinst door snellere uitgifte wordt geschat op gemiddeld.
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RIVIERENBUURT-ZO (4.2.5)
Projectnaam

Rivierenbuurt-zo (4.2.5)

Algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm
>Huidige status
>Planvormingsfase
>Risicodrager
>Risicoprofiel

Bouwgrondexploitatie
In exploitatie
Uitvoering
Grondbedrijf
Hoog

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van woningen en bedrijfspanden
Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie
>Einddatum exploitatie
>Saldo op eindwaarde

1 januari 2000
31 december 2025
31 december 2025

1 januari 2016
>Saldo op contante waarde
>Reeds genomen resultaat		
>Totaal resultaat		
>Getroffen voorziening
Gronduitgifte
>Netto uitgeefbaar
>Uitgegeven per 31-12-2015
>Nog uit te geven per 01-01-2016

€

292.086

€
€
€

239.612
348.622
588.234

n.v.t.

47.176 m²		
33.781 m²
13.395 m²
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Rivierenbuurt-zo (4.2.5)
Plan
Het plangebied Rivierenbuurt Zuid Oost is ca 10 ha groot en wordt begrensd door de Larservaart, de
Oostranddreef, de Larserdreef en de bestaande bebouwingsgrens langs de meditatiehal en de school.
ter weerszijde van de Oostranddreef. Het gebied binnen de afslag vanaf de Larserdreef naar de
Oostranddreef (Larserboog) maakt geen deel uit van het exploitatiegebied.
Het plangebied kent een gemengde functie van wonen en werken. Het uitgeefbaar gebied voor wonen
is geheel uitgegeven. Voor wat betreft werken is voorzien in het vestigen van bedrijven en kantoren in
de categorieën 1 en 2. Het parkeren wordt op eigen terrein opgelost. Er is tevens ruimte gereserveerd
voor bijzondere bebouwing.
Ca 4,7 ha is uitgeefbaar waarvan ca 1,3 ha nog is uit te geven. Langs de Zaanstraat zijn
bedrijfspanden gepland met voldoende representativiteit.
Exploitatie
Alle gronden binnen het plangebied zijn door de gemeente verworven. Het gehele gebied is bouwrijp
gemaakt. Met uitzondering van het gebied Zaanstraat en eerste deel Rivierenlaan is het gebied
woonrijp gemaakt.

Verschillenanalyse (MPG 2015-2016)
Contante waarde per 1-1-2015
Contante waarde per 1-1-2016 Verschil
MPG 2015
MPG 2016
545.269
588.234
42.965
Gevolg van lagere rentelasten.

Risico’s
Bedreigingen:
Het plan is in sterke mate afhankelijk van de afzetbaarheid van de nog uit te geven kavels.
Kansen:
De kans op een versnelde uitgifte t.o.v. het middenscenario wordt als laag ingeschat.
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BEDRIJVENTERREIN FLEVOPOORT (5.8)
Projectnaam

Bedrijventerrein Flevopoort (5.8)

Algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm
>Huidige status
>Planvormingsfase
>Risicodrager
>Risicoprofiel

Bouwgrondexploitatie
In exploitatie
Uitvoering
Grondbedrijf
Gemiddeld

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van een bedrijventerrein met 5 clusters
Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie
>Einddatum exploitatie
>Saldo op eindwaarde

1 januari 2000
31 december 2035
31 december 2035

1 januari 2016
>Saldo op contante waarde
>Reeds genomen resultaat		
>Totaal resultaat		
>Getroffen voorziening
Gronduitgifte		Bedrijven
>Netto uitgeefbaar 		
827.879 m2
>Uitgegeven per 31-12-2015		
245.223 m2
>Nog uit te geven per 01-01-2016		
582.656 m2

€

5.943.966

€ 4.000.119
€
268.359
€ 4.268.478

Bedrijvenpark Flevopoort (5.8)
Plan
Het plangebied Flevopoort wordt aan de westzijde begrensd door het in ontwikkeling zijnde
woningbouw gebied Warande, aan de zuidzijde het Hollandse Hout, aan de oostzijde door de A6 en
aan de noordzijde door de Larserdreef / Larserweg. In de begrenzing is de toegangsweg voor cluster
1 en 2 en de ontsluitingsweg naar de toekomstige derde aansluiting op de A6 meegenomen. Het
gebied wordt doorsneden door de Lagevaart. Ten westen van deze vaart liggen clusters 3, 4 en 5.
Oostelijk daarvan, grenzend aan de A6 zijn de clusters 1 en 2 gelegen. Westelijk van deze vaart is
een groene zone gerealiseerd met daarin een fietsroute, die middels een brug over de Lage
Dwarsvaart verbinding heeft met het Hollandsehout.
De in het verlengde van elkaar gelegen Clusters 1 en 2 hebben een centraal daarin gelegen
hoogspanningstracé.
Het bedrijvenpark Flevopoort heeft een oppervlak van 183,3 ha. waarvan 82,8 ha. uitgeefbaar.
Het complex bestaat uit 5 clusters. Hiervan zijn 4 clusters in ontwikkeling genomen.
De clusters 1 en 2 zijn direct gelegen aan de A6, de clusters 4 en 5 zijn ten noorden gelegen van de
Lagevaart.
Exploitatie
Bijna alle gronden binnen de exploitatie zijn al door de gemeente verworven. Alleen de ondergrond
voor de aan te leggen weg die aansluiting geeft op de derde afslag A6 zal nog moeten worden
aangekocht.
De aansluiting van de Poseidonweg op de 3e afslag is een kans die voortkomt uit het programma
“Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport”. In het kader van dit programma zijn er afspraken
vastgelegd met het Rijk en de provincie Flevoland over de infrastructurele maatregelen die
gerealiseerd moeten worden om de bereikbaarheid van Lelystad Airport en Lelystad te verbeteren.
Eén van de maatregelen is de realisatie van een nieuwe halve afslag (alleen richting AmsterdamAlmere) op de A6 in combinatie met een nieuwe weg naar de nieuwe terminal van Lelystad Airport.
Voor de 3e afslag wordt een kunstwerk gerealiseerd over de A6 en wordt aan de Warande-zijde van
de A6 een oprit gerealiseerd richting Amsterdam-Almere. Het kunstwerk en de oprit liggen nabij het
einde van de Poseidonweg en biedt de kans om een tweede ontsluiting te realiseren voor clusters 1
en 2 van het bedrijventerrein Flevopoort en (op langere termijn) de toekomstige woonwijk Warande.
De provincie voert de realisatie van de 3e afslag uit in samenwerking met Rijkswaterstaat. Vanuit deze
partijen is aangegeven dat ze akkoord zijn met het aansluiten van de Poseidonweg. Wel zijn de
kosten voor deze aansluiting voor de gemeente Lelystad, deze kosten zijn in de grondexploitatie
Flevopoort opgenomen. Wel staat de realisatie van de aansluiting in de grondexploitatie pas in 2022
gepand. Eerdere uitvoering heeft een rente effect. De effecten van de eerdere uitvoering wordt
financieel meegenomen in de herziening van de exploitatie Flevopoort die volgend jaar wordt
opgesteld. Omdat uitvoering van de aansluiting pas in 2018/2019 plaats zal vinden is het financieel
kader, inclusief de eerdere aansluiting tijdig afgewogen en vastgesteld. In het ontwerp van de 3e
afslag wordt rekening gehouden met de aansluiting van de Poseidonweg.
Het gehele gebied is, op cluster 3 na, bouwrijp gemaakt. Fasegewijs zal op de overige clusters,
afhankelijk van verkoop vordering de openbare inrichting worden voltooid.
De investeringen en opbrengsten zijn geactualiseerd.
In 2015 zijn er 3 kavels met een totaal oppervlak van 3.611 m2 uit gegeven.
In het kader van de totale afzet van bedrijvenkavels kan het gebied Flevopoort niet geïsoleerd worden
beschouwd.
Mede door de ontwikkeling van Lelystad Airport en daaraan gerelateerde de ontwikkeling
bedrijvenpark Larserknoop (OMALA), is het van belang op totaal niveau te kijken naar afzet
mogelijkheden.
Dit houdt in dat in de beschouwing de verkopen in andere bedrijfsterreinen binnen de gemeente zowel
in categorisering als in verkoop tempo is meegewogen bij de fasering voor Flevopoort. Het resultaat
daarvan is dat voor de fasering een uitgifte tempo van gemiddeld 2,7 ha per jaar is aangehouden. De
einddatum van de exploitatie komt daarmee op het jaar 2035.
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Verschillenanalyse (MPG 2015-2016)
Contante waarde per 1-1-2015
MPG 2015

Contante waarde per 1-1-2016
MPG 2016

Verschil

620.067
4.268.478
3.648.411
Betreft een verschil als gevolg van de rekenrente en geen indexering na 10 jaar.

Risico’s
Bedreigingen:
In de Raam MPG 2014 is vastgesteld dat er voor bedrijventerreinen een te omvangrijke voorraad te
verkopen gebied is. Het is zeer onwaarschijnlijk dat het gebied Flevopoort cluster 3, ook vanwege de
ligging, nog uitgegeven gaat worden als industrieterrein. Wel spelen er op dit moment nog
ontwikkelingen waarvan de finale uitkomst wordt afgewacht. Het alternatief is een (voortgezet)
agrarisch gebruik, wat echter negatieve consequenties heeft voor de boekwaarde van de grond.
Tegenover de afwaardering van de grond met € 2,7 mln. Staat een inhaalwinstneming van de
overblijvende clusters van € 1,0 mln. Per saldo ie er een aanzienlijk negatief effect.
Het exploitatieresultaat, zeker op de langere termijn bezien, is in hoge mate afhankelijk van de
economische ontwikkelingen in de provincie Flevoland als geheel en de plaats die Flevopoort in het
kader van die ontwikkelingen kan innemen/vervullen.

Kansen:
Naast fasering verschuivingen van werken, laten de volgende factoren hun invloed laten gelden op te
behalen op een grotere/snellere kans op verkoop.
De ontwikkelingen rond de uitbreiding van Lelystad Airport en in het verlengde daarvan het positief
effect op het imago (Lelystad komt in de mental map dichter bij Amsterdam te liggen) en bijvoorbeeld
de logistieke markt hebben een stimulerende werking op de uitgifte van kavels op Flevopoort.
De reconstructie van infrastructuur op clusters 1 en 2. d.w.z. dat ten behoeve van de nog uit te voeren
werken in het openbaar gebied er een beter inzicht is, in functioneren. Hierdoor is een duidelijker
beeld ontstaan op welke wijze het openbaar gebied al is en nog verder moet worden ingericht. De
invloed van het herijken en later activeren van investeringen, hebben een positief effect op het
resultaat.
In 2009 is een basis infrastructuur voor breedband t.w. een geul met mantelbuizen, in het gebied
aangelegd. Hierdoor kunnen breedband ondernemers hun glasvezelnet aanbieden aan huidige en
nieuw te vestigen ondernemers.
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WARANDE (5.9.9)
Projectnaam

Warande(5.9.9)

Algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm
>Huidige status
>Planvormingsfase
>Risicodrager
>Risicoprofiel

Bouwgrondexploitatie
In exploitatie
Uitvoering
Grondbedrijf
Hoog

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van woningbouw, uitbreidingsgebied
Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie
>Einddatum exploitatie
>Saldo op eindwaarde

1 januari 2007
31 december 2034
31 december 2034

1 januari 2016
>Saldo op contante waarde
>Reeds genomen resultaat					
>Totaal resultaat
			
>Getroffen voorziening
Gronduitgifte
>Netto uitgeefbaar
>Uitgegeven per 31-12-2015
>Nog uit te geven per 01-01-2016

Woningbouw
410.485 m²
72.269 m²
338.216 m²

€ 1.795.610
		€ 1.232.562
€
€ 1.232.562

€ 1.544.737
Overige functies
11.397 m²
6.770 m²
4.627 m²
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Warande (5.9.9)
Plan
ste
Het 1 deelgebied Warande is ca. 98,9 ha. groot en ligt aan de zuidzijde van de Larserdreef, aan de
westzijde van de Torenvalktocht en aan de oostzijde van de Buizerdweg.
Als start van de uitwerking van het eerste deelplan zijn een aantal ontwerpprincipes verder ontwikkeld.
Er is een verdeling van het eerste deelgebied ontstaan in 4 samenhangende eenheden
(woongebieden).
ste
Het 1 deelgebied van Warande bevat circa 1.750 woningen, het plan is verdeeld in deelprojecten.
Verspreid tussen de parkbossen ligt een viertal woonmilieus, variërend van luxe kavels tot
rijwoningen.
In het eerste deelgebied is in het noordwestelijke deel langs de verlengde Westerdreef een
scholen/voorzieningencluster gepland.

Exploitatie
In september 2014 is er kennis genomen van de RAAM MPG 2014 en is er voor een strategie
gekozen welke is gebaseerd op het midden scenario met als uitgangspunt lagere afzetvolumes, heeft
een groot negatief effect op de grondexploitatie Warande. Deze vinden met name aansluiting bij de
verwachtingen die het CBS heeft ten aanzien van de ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
De financiële effecten van een geringe jaarproductie en daarmee langere looptijd wordt gedeeltelijk
gecompenseerd door de effecten van de gemeente brede verlaging van de interne rekenrente en het
laten vallen van de opslag voor bovenwijkse kosten.
Beperking in doorbelasting van uren aan de GREX’n tot de 50 woningen norm. Daarbij tevens een pro
rato beperken van de doorbelasting van bedrijfsvoeringkosten. Daarmee de aan de grondexploitatie
toegerekende interne uren en bedrijfsvoeringkosten in overeenstemming brengen met beschikbare
dekking.
Als gevolg van deze scenarioberekening zijn de rentelasten en een tragere uitgifte het gevolg is er bij
ste
de jaarrekening 2014 een voorziening getroffen voor Warande 1 deelgebied van € 2.064.834,-.
Het eindresultaat van Warande 1ste deelgebied is afhankelijk van de werkelijke uitgifte t.o.v de
opgenomen fasering in de grondexploitatie. Warande moet een wijk zijn met een mix aan segmenten.
De doelgroep voor Warande is divers en we moeten ruimte hebben om huishoudens die zich willen
vestigen te kunnen accommoderen. Voor de kwaliteit en uitstraling van de wijk is het ook goed om een
mix te hebben aan woonsegmenten. In de huidige en licht herstellende markt is er nog steeds een
druk op het realiseren van woningen in het lagere segment. Dit geeft momenteel al een eenzijdig
beeld in Warande, dat niet helpt bij het neerzetten van het kwalitatieve beeld voor Warande.
Het is van belang de markt te volgen. Door de dip van 7 woningen in het jaar 2014 en 41 woningen in
het jaar 2015, is voor Warande een scenario doorgerekend met voor de jaren 2016 37 woningen voor
de jaren 2017 t/m 2018 ca. 50 woningen en vanaf 2020 een stijgende woningbouwproductie tot 100
woningen per jaar.
Als gevolg van een hoger afzetvolume in 2015 en de verlenging met een jaar van de tijdelijke rente
verlaging van 4,00% naar 3,00% voor de komende 5 jaren is doorgerekend en geeft een iets minder
negatief resultaat, het gevolg is dat bij de jaarrekening de voorziening verlaagd kan worden met
€ 520.097 tot een bedrag van € 1.544.737.
Met het oog op de verwachte invoering van de VPB (Vennootschapsbelasting) plicht per 1 januari
2016 en de mogelijke wijziging op het gebied van de BBV voorschriften, is de grondexploitatie
berekening aangepast met ( toerekening rente, beperking plan horizon tot 10 jaar en geen index
de
toepassen vanaf het 10 jaar). Dit heeft tot gevolg dat de getroffen voorziening bij de jaarrekening
2015 van € 1.544.737 kan komen te vervallen.
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Verschillenanalyse (MPG 2015-2016)
Contante waarde per 1-1-2015
MPG 2015

Contante waarde per 1-1-2016
MPG 2016

Verschil

2.174.7891.232.562
3.407.351
Betreft een verschil als gevolg van de rekenrente en geen indexering na 10 jaar.

Risico’s
Bedreigingen:
Het eindresultaat is afhankelijk van de werkelijke uitgifte t.o.v. de opgenomen fasering in de
grondexploitatie. In de huidige economische situatie is het van belang de markt te volgen. Door
vertraging in de markt gaat de gronduitgifte langer duren dan werd voorzien, dit heeft, door extra
renteverliezen en extra planontwikkelingskosten een negatieve invloed op het exploitatieresultaat.
Hoewel lastig in deze economische tijden is het doen van investeringen in de kwaliteit noodzakelijk om
de kwaliteit te laten zien die we nastreven in Warande. Het gebied zelf en haar huidige bewoners zijn
de beste ambassadeurs van Warande. De voorinvestering is relatief, omdat een deel van de inrichting
ook noodzakelijk / gewenst is voor de huidige bewoners. Hier staan ook inkomsten tegenover.
Doordat de ontwikkeling van Warande langzamer gaat dan gepland is het financieel wel noodzakelijk
om zorgvuldig om te gaan met voorinvesteringen.
Een van de aandachtspunten is dat er teveel woningen in voorbereiding/verkoop zijn binnen Lelystad.
Dit heeft tot gevolg dat er versnipperd wordt gerealiseerd en dat projecten minder snel de
noodzakelijke drempel halen om tot bouwen over te gaan. Teveel projecten, zeker in vergelijkbare
segmenten, leidt tot minder realisatie. Bij nieuwe initiatieven wordt er gestuurd op het voorkomen van
onderlinge concurrentie. Kleinere hoeveelheden projecten kunnen daarmee een grotere
woningbouwoplevering als gevolg hebben, omdat deze wel de drempel van 70% verkochte woningen
halen.
Bij grond die bouwrijp is gemaakt maar nog niet wordt uitgegeven, is tijdelijk geen beheer uitgevoerd
om op die manier de natuur een kans te geven zich tijdelijk te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot
vestiging van beschermde diersoorten. Er zal voorafgaand aan het beoogde gebruik als bouwlocatie
nog een pakket aan mitigerende maatregelen moeten worden uitgevoerd als deze diersoorten dan
nog steeds aanwezig zijn. Er wordt een onderzoek uitgevoerd om de huidige situatie, de benodigde
maatregelen en de financiële gevolgen in beeld te brengen. Met de meerkosten is in de
grondexploitatie geen rekening gehouden.

Kansen:
Op dit moment is de markt gunstig bij aanbestedingen van civieltechnisch werk. Ondanks de
aanpassingen van de eenheidsprijzen op marktniveau is de verwachting dat in de komende jaren
vanaf de startdatum exploitatie de invloeden van de markt en door schaalvoordeel een positief effect
hebben op het resultaat.
Lelystad ligt aan de rand van de MRA en heeft geen stedelijk woonmilieu en voorzieningenniveau.
Toch liggen er kansen in Warande. Lelystad heeft een overloopfunctie voor de MRA, in Warande
kunnen we snel schakelen en de aanbod aan woningen vergroten en hebben een kwalitatief hoog
aanbod tegen een gunstige prijs in de nabijheid van de MRA. Met 3% van de berekende groei uit de
MRA zou Warande al volgebouwd zijn.

53

MPG 2016

Vanuit permanent onderzoek kunnen middendure en dure niches opduiken die kunnen worden
beproefd op direct beschikbare kavels. De direct beschikbare kavels kunnen worden voorzien van
extra’s als: mogelijkheid van wonen in, aan of op het water, mogelijkheden om in of aan het bos te
wonen. Die segmentering wordt ondersteund door het aanbieden van flexibele kavels waarbinnen
woningen van verschillende segmenten en verschillende afmetingen gerealiseerd kunnen worden.
Voorshands gaan we ervan uit dat de direct beschikbare extra voorraad niet te groot wordt. Hiervoor
wordt onderstaand een kerngebied vastgelegd waarbinnen de komende jaren ontwikkelingen plaats
moeten vinden. Dit zorgt voor een beperking van gronden die in ontwikkeling zijn en een beperking
van investeringen in bouwrijpmaken. Initiatieven buiten het gebied zijn mogelijk, maar wel op basis
van een integraal advies over kosten, opbrengsten en benodigde (extra) uren.
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FLEVOKUST (7.1.8)

Projectnaam

Flevokust (7.1.8)

Algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm
>Huidige status
>Planvormingsfase
>Risicodrager
>Risicoprofiel

Bouwgrondexploitatie
In exploitatie
Uitvoering
Grondbedrijf
Hoog

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van binnendijks bedrijventerrein t.b.v. een multimodale (container)
overslaghaven.
Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie
>Einddatum exploitatie
>Saldo op eindwaarde

1 januari 2015
31 december 2021
31 december 2021

1 januari 2016
>Saldo op contante waarde
>Reeds genomen resultaat		
>Totaal resultaat		
>Getroffen voorziening

€

183.412

€
€
€

162.864
162.864

n.v.t.

Gronduitgifte		Bedrijven
>Netto uitgeefbaar 		
60.000 m2
>Uitgegeven per 31-12-2015		
0 m2
>Nog uit te geven per 01-01-2016		
60.000 m2
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Flevokust (7.1.8)
Plan
Gemeente en provincie beogen een integrale ontwikkeling van Flevokust buiten- en binnendijks. In juli
2014 is afgesproken dat de gemeente het binnendijkse deel ontwikkelt en de provincie het
buitendijkse. Het plangebied Flevokust is (bruto) ca 7,4 ha groot en is de eerste fase van een
binnendijks industrieterrein.
Exploitatie
Alle gronden binnen het plangebied m.u.v. een strook van Staatsbosbeheer zijn eigendom van de
gemeente en tegen boekwaarde in de grondexploitatie ingebracht. In 2015 is de grondexploitatie door
de Raad vastgesteld en de voorbereidingen voor het bouwrijpmaken/aanleg van de benodigde
infrastructuur opgestart. De eerste fase betreft 6 HA aan uitgeefbare grond, de eerste uitgiften zijn
direct na het afronden van het bouwrijpmaken in 2018 geprognotiseerd.

Verschillenanalyse (MPG 2015-2016)
Contante waarde per 1-1-2015
MPG 2015
-

Contante waarde per 1-1-2016 Verschil
MPG 2016
162.864
162.864

Betreft nieuwe grondexploitatie.

Risico’s
Bedreigingen:
Het kunnen realiseren van de begrote verkoopprijzen. Een strook grond moet nog van
Staatsbosbeheer worden verworven.
Kansen:
De aanbestedingen van het bouwrijpmaken/aanleg van de benodigde infrastructuur moet nog
plaatsvinden.
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BEDRIJVENTERREIN LARSERPOORT (7.8.1)
Projectnaam

Bedrijventerrein Larserpoort (7.8.1)

Algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm
>Huidige status
>Planvormingsfase
>Risicodrager
>Risicoprofiel

Bouwgrondexploitatie
In exploitatie
Uitvoering
Grondbedrijf
Laag

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van een bedrijventerrein
Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie
>Einddatum exploitatie
>Saldo op eindwaarde

1 juli 1990
31 december 2030
31 december 2030

1 januari 2016
>Saldo op contante waarde
>Reeds genomen resultaat		
>Totaal resultaat		
>Getroffen voorziening

Gronduitgifte
>Netto uitgeefbaar
>Uitgegeven per 31-12-2015
>Nog uit te geven per 01-01-2016

€ 3.028.145
€ 2.249.956
€ 3.530.787
€ 5.780.743

n.v.t.

Bedrijven
466.828 m²
363.931 m²
102.897 m²
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Bedrijventerrein Larserpoort (7.8.1)
Plan
Larserpoort is een modern bedrijventerrein met zichtlocatie voor hoogwaardige en logistieke bedrijven.
De huidige bestemming is groothandel (voeding- en genotsmiddelen, consumenten artikelen,
machines, apparaten en toebehoren), vervoer en communicatie. Het parkeren wordt opgelost op de
eigen kavel. De zichtlocaties voor representatieve bedrijven liggen langs de A6 en de N302.
Het plan is ca. 65,4 ha groot met een uitgeefbaar gebied van ca. 46,6 ha naast verharding (ca. 4,2 ha)
en groen en water (ca. 11,9 ha).en wordt begrensd aan de oostzijde door de Larserweg, aan de
noordzijde door de A6, aan de zuidzijde door de Meerkoetenweg en aan de westzijde door agrarisch
gebied (Omala-gebied).

Exploitatie
Alle gronden binnen de exploitatie zijn reeds door de gemeente verworven, met uitzondering van het
erfpachtrecht van de woning van “Van Galen”. Het gehele gebied is bouw- en woonrijp gemaakt, met
uitzondering van de groenvoorziening en de kavel “Van Galen”. Deze kavel moet nog definitief worden
afgewerkt.
Er is ca. 36,3 ha uitgegeven en eind 2009 is het gehele complex geschouwd ten behoeve van de
overdracht van de infrastructuur naar de afdeling beheer. Uit deze schouw komen nog enkele
werkzaamheden voort die ten laste komen van de exploitatie. De uitvoering van deze werkzaamheden
is meegenomen in de herstructurering van Larserpoort. De kosten van de schouw zijn verwerkt in de
herziene grondexploitatie die op 14 januari 2014 is vastgesteld door de Raad.
In het kader van de Beleidsregel Herstructureringsprojecten Flevoland 2013 heeft de gemeente
Lelystad een subsidieaanvraag ingediend voor het project Larserpoort. De subsidieaanvraag is
goedgekeurd door de provincie Flevoland. Het doel van het project is het realiseren van een
hoogwaardige kwaliteit van het terrein, een betere uitgeefbaarheid van de resterende vrije kavels en
het aanzienlijk vergroten van de verkeers- en sociale veiligheid. De financiële effecten van deze
investering zijn in de jaarrekening verwerkt en opgenomen in de raming van toekomstige uitgaven en
inkomsten. Het project wordt dit jaar afgerond en de definitieve subsidie wordt dan bepaald door de
provincie Flevoland.

Verschillenanalyse (MPG 2015-2016)
Contante waarde per 1-1-2015
Contante waarde per 1-1-2016 Verschil
MPG 2015
MPG 2016
5.166.074
5.780.743
614.669
Verschil als gevolg van verlaging rekenrente in combinatie met geen indexering
opbrengsten na 10 jaar door wijziging BBV normering
Risico’s
Bedreigingen:
Verdere uitloop van de fasering van de opbrengsten heeft negatieve gevolgen voor het resultaat.
Indien een te vestigen bedrijf geen gebruik wil maken van breedband, zullen de voorinvesteringen niet
verrekend kunnen worden met de grondverkoop.
Kansen:
De revitalisering van het bedrijventerrein kan een grotere spin-off geven aan de gronduitgifte.
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8. RISICO’S
In de actieve grondexploitaties wordt gekeken naar de balans tussen kansen en risico’s. De risico’s
liggen bijvoorbeeld op het gebied van verwerving, bodemverontreiniging, civiele werken,
maatschappelijk draagvlak, herontwikkeling, afzetbaarheid in de markt, vertraging van het project en
extra renteverliezen en de mate van contractering. De kansen manifesteren zich onder andere in een
gunstigere grondprijs, rentewinst door snellere uitgifte, aanbestedingsvoordelen en borgstelling voor
mogelijke tegenvallers. Het saldo van deze kansen en risico’s vertaalt zich, volgens een vastgestelde
systematiek, in een benodigde risicobuffer. Daarnaast zijn er ontwikkelingen die niet kunnen worden
verwerkt in de gestructureerde benadering van de risicobuffer. Deze risico’s worden apart benoemd
en waar mogelijk gekwantificeerd.
8.1. RISICOBUFFER
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 van de gemeente Lelystad is onder andere bepaald dat
de reserves van het Grondbedrijf worden opgeheven en het benodigde weerstandsvermogen van het
grondbedrijf voortaan een onderdeel is van het totale benodigde weerstandsvermogen van de
gemeente Lelystad. De risico’s worden nog wel expliciet in beeld gebracht en de systematiek van de
risico inventarisatie en berekening is niet veranderd. Dit bevordert het totale beeld van risico’s van de
gehele organisatie en geeft daarmee een beeld van de totale gewenste dan wel benodigde
weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit wordt vervolgens afgezet tegen het
beschikbare weerstandsvermogen van waaruit conclusies kunnen worden getrokken in hoeverre
gemeente Lelystad de mogelijke financiële gevolgen van die risico’s op kan vangen. Deze afweging
vindt plaats op concernniveau (risicoparagraaf begroting) en valt buiten de scope van deze MPG.
Op peildatum 1 januari 2017 is het risicopercentage berekend op 3,95%. Dit was 3,38% bij de
Jaarrekening 2015. Op basis van dit percentage en het saldo van de nog te maken kosten en nog te
realiseren opbrengsten is per 1 januari 2017 een risicobuffer benodigd van afgerond € 10,3 miljoen.
Per 1 januari 2016 was dat nog € 9,9 miljoen. Deze € 10,3 miljoen is als volgt opgebouwd:




Grondexploitaties woningbouw: Buitenhof, Lelystad-noordwest, Hanzepark, Schoener-west,
e
Kust-Batavia-Haven, Kust-Houtribhoogte, Werkeiland en Warande 1 deelgebied voor ca. €
6,9 miljoen;
Grondexploitaties bedrijventerreinen: Oostervaart-oost, Noordersluis, Noordersluis-zuidoost,
Rivierenbuurt-zuidoost, Flevopoort, Flevokust en Larserpoort voor ca. € 3,27 miljoen;
Overige grondexploitaties – Bataviastad voor ca. € 0,16 miljoen.

Opbouw benodigde risicobuffer
€ 163.000; 1%
€ 3.267.000;
32%

Woningbouw
€ 6.905.000;
67%

Bedrijventerreinen
Overig ( Bataviastad)
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8.2. OVERIGE RISICO’S
Naast deze expliciete systematische risico’s binnen de vastgesteld grondexploitaties is er ook nog
sprake van een aantal aanvullende specifieke risico’s. Deze worden, net als de benodigde risicobuffer
van het Grondbedrijf, in de risicoparagraaf van de programmabegroting 2017 – 2020 opgenomen.
Voor nadere informatie hierover, de totale financiële vertaling van bovenstaande risico-inventarisatie
en het effect op de benodigde weerstandscapaciteit wordt verwezen naar de risicoparagraaf in de
programmabegroting 2017-2020.
Twee risico’s verdienen in het kader van deze MPG ook hier nadrukkelijke aandacht.
Stadshart
De raad heeft op 5 juli ingestemd met het voorstel Herrubricering Grondexploitatie en A-staten
[nummer 160011147] waar is aangegeven dat verdere financiële ontwikkeling van het Stadshart zal
plaatsvinden door middel van apart aan de raad voor te leggen nieuwe exploitaties, zodra de
ontwikkeling van dat gedeelte daadwerkelijk is geborgd. Door deze handelswijze is het karakter van
de grondexploitatie Stadshart wezenlijk veranderd: in plaats van een exploitatie an sich is nu sprake
van een strategische voorraad waaruit concrete ontwikkelingen in exploitatie worden gebracht.
Deze werkwijze sluit dan ook direct aan bij alle wijzigingen rond de BBV: per 1 januari 2016 zijn de
verantwoordings- voorschriften op grond van de BBV gewijzigd. Op grond van deze nieuwe
voorschriften vormen strategische gronden zoals de NIEGG (Niet in exploitatie genomen gronden)
een onderdeel van de Materiële Vaste Activa (MVA). Het overbrengen van de NIEGG naar de MVA
betekent dat op termijn de waarderingsgrondslagen van de MVA op de NIEGG moeten worden
toegepast. De effecten hiervan zijn afhankelijk van de mate waarin vanuit deze voorraad nieuwe
(batige) grondexploitaties kunnen worden geopend. De BBV-wijziging hanteert hiervoor een
overgangstermijn van 3 jaar. In de bovengenoemde uitgangspunten voor de grondexploitatie
Stadshart betekent dit dat er voor 1 december 2019 financieel duidelijk moet zijn hoe het resterende
bedrag zal worden gedekt. Het nog te dekken bedrag bedraagt, afhankelijk van de besluitvorming over
de strategie rond het stadshart, maximaal €4,8 mln.
Uren
Bij de interne ontwikkelingen is de spanning beschreven die is ontstaan tussen de normatief
beschikbare uren en de feitelijk benodigde uren voor het uitvoeren van de werkzaamheden rond de
grondexploitaties. Inmiddels is een proces in gang gezet om per grondexploitatie de benodigde uren in
beeld te brengen, en de financiële consequenties van deze kostenstijging voor de grondexploitaties
inzichtelijk te maken. Dit zal per grondexploitatie afzonderlijk bij de eerstvolgende herziening tot
besluitvorming moeten leiden.
De financiële consequenties zijn moeilijk generiek in te schatten. Iedere grondexploitatie heeft zijn
eigen karakter en eigen problematiek. Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren bedraagt de
omvang van de “niet gedekte” uren ca. 10.000 – 12.000. Bij een uurtarief van € 70,- zou dit, indien
deze kostenposten 1:1 in de grondexploitaties worden verwerkt, € 700.000,- per jaar extra kosten, met
een NCW-equivalent dat afhankelijk van de duur een veelvoud daarvan bedraagt.
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