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VOORWOORD  

 
Voor u ligt de nota: “Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG)” voorheen nota “Weerstandsvermogen 
Grondbedrijf”. Met deze nota wordt het gemeentebestuur inzicht geboden in de financiële positie van 
het Grondbedrijf.  
Met ingang van 2013 wordt bij de vaststelling van de Kadernota een verkorte versie van het 
Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) vastgesteld, waarin het financiële deel wordt verantwoord. 
Daarmee sluit het MPG aan op de meest recente rekeningcijfers. Het definitieve MPG wordt bij de 
vaststelling van de Meerjarenbegroting vastgesteld. 
 
Grondbedrijven hebben de afgelopen periode regelmatig in de media gestaan. Met name de grote 
risico’s die zich voordoen dan wel ambitieuze plannen die geen of vertraagd doorgang vinden. 
Voor Flevolandse gemeenten en Lelystad in het bijzonder zijn vanuit historisch perspectief andere 
grondposities aan de orde. Immers, gronden worden aangekocht bij RVOB en niet via 
projectontwikkelaars of andere eigenaren. Het is altijd goed een gebruik geweest dat de RVOB de 
grond als eerste aanbied aan de Gemeente Lelystad. Dit betekent dat geen grote grondvoorraad 
posities nodig zijn omdat e.e.a. bij RVOB “op de plank” kan liggen. Voor Warande is bijvoorbeeld nog 
maar 1/3 deel van het totale plangebied aangekocht. 
Dit wil echter niet zeggen dat Lelystad geen noodzaak zag om een aantal maatregelen te nemen om 
risico’s verder in te dammen gelet op de marktontwikkelingen. 
 
2010 
Zowel bij de jaarrekeningen grondbedrijf 2010 en 2011 zijn afboekingen gedaan teneinde 
verantwoorde boekwaardes te handhaven en ontwikkelruimte voor de toekomst veilig te kunnen 
stellen. 
 
2011 
In het najaar van 2011 is op basis van een gedegen scenarioanalyse nagedacht over de te lopen 
ontwikkelkoers van de stad. Hierbij is steeds meer geanticipeerd op een “behoedzaam” scenario. Kort 
gezegd houdt dit scenario in: 

- Woningbouwproductie van 200 woningen per jaar en vanaf 2014 licht stijgend, naar gelang de 
marktontwikkelingen, naar 400 woningen. 

- Specifiek inzetten op bedrijventerreinontwikkeling Omala en Flevokust. De huidige terreinen 
verder rustig doorontwikkelen. 

- Verder terugdringen van de planontwikkelingskosten; 
- Meer werken in regie (bouwenvelop, eerst rekenen dan tekenen en bovendien meer 

voorbereidingskosten bij de marktpartijen leggen). 
- Second opinions ten aanzien van de berekening van het risicoprofiel van Buitenhof, 

Oostervaart-oost en Stadshart middels een uitgebreide monte Carlo simulatie. 
 
Inmiddels is dit scenario verwerkt in de geactualiseerde MPG 2012. Bij resultaatbepaling van de 
jaarrekening 2011 is besloten om alvast een voorziening te treffen van 6,9 mln vooruitlopend op 
mogelijk negatieve effecten van genoemd scenario. Tevens is in lijn met de verscherpte BBV 
voorschriften besloten om de toerekening van rente naar de A-staten te schrappen en dit ook 
meerjarig niet meer te doen. Hierdoor blijven de boekwaarden binnen verantwoorde niveaus.  
Zoals uit de jaarrekening is op te maken behelst het totaal geïnvesteerde vermogen van het 
grondbedrijf afgerond €143 mln. Hier staat een totale buffer aan reserves en voorzieningen van € 40 
mln tegenover. De totale boekwaarde uitgedrukt per m² grondbezit bedraagt € 14,26 per m². Hiermee 
is de financiële positie van het grondbedrijf gelet op het huidige tijdsgewricht in balans. 
 
2012 
Het vorenstaande laat niet onverlet dat vervolgens  in 2012 in opmaat naar de MPG  verdere 
maatregelen ten behoeve van risicobeheersing zijn getroffen. Hiernavolgend een aantal onderdelen: 

- De parameters kostenstijgingen en opbrengsten zijn beide naar beneden bijgesteld van 3% 
respectievelijk 2,5% tot elk 0,5%. Vanaf 2015 worden beide gesteld op 1,5%. 

- De grexen Stadshart, Flevopoort en Warande worden ten aanzien van het berekende 
risicoprofiel onderworpen aan een second opinion met gebruikmaking van een uitgebreide 
monte Carlo simulatie. 
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- Om de planvoorbereidingskosten verder te beheersen is geanticipeerd op de vraaguitval op 
de markt. Dit heeft geleid tot extra formatiekrimp aan de ontwikkelkant van de stad naast de 
formatiebezuinigingen uit de kadernota. Op basis van eerder genoemde productieomvang van 
200 woningen per jaar is berekend wat maximaal aan kosten op de grondexploitaties mag 
neerslaan. Dit is als hard kader gebruikt om genoemde extra formatiereductie verder door te 
voeren. 

- Tevens is besloten om de MPG 2013 parallel te laten lopen aan de kadernota 2014 in het 
voorjaar van 2013. Zodoende wordt een nog integralere afweging in het voorjaar voor de 
meerjarenbegroting mogelijk. 

- Ten aanzien van de grondexploitatie Warande is besloten om de herziening naar voren te 
halen en deze eind 2012 op te stellen.    

 
Als gevolg van het herzien van de grondexploitaties van Warande, Flevopoort en Stadshart in de 
tweede helft van 2012 zijn in deze MPG de betreffende exploitaties op het nivo gehouden van de 
jaarrekening 2011. Immers, de raad zal op korte termijn aan de hand van de herziene 
grondexploitaties fundamentele keuzes maken. Voor het Stadshart ligt dit besloten in het nieuw 
opgestelde masterplan met belangrijke strategische afwegingen op het vlak van fasering, 
programmering en ambitieniveau. Met betrekking tot Warande en in mindere mate Flevopoort zullen 
nadrukkelijke keuzes moeten worden gemaakt op het vlak van fasering, infrastructurele investeringen 
e.d. 
In de MPG van 2013 welke volgend jaar parallel aan de kadernota wordt opgesteld zullen de herziene 
grondexploitaties van Stadshart en Warande integraal worden meegenomen.  

Door de crisis is er tijdelijk een beroep gedaan op de Reserve Risico Grondexploitaties. Deze reserve 
zal de komende jaren weer op peil moeten worden gebracht evenals de Algemene Reserve van het 
Grondbedrijf. Afdrachten aan de Reserve Ontwikkeling Stad (ROS) zijn niet eerder dan in 2018 
voorzien. 

De directeur van het Grondbedrijf, 
 
G.J. Put , 
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SAMENVATTING 

 
De basis voor het samenstellen van dit Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2012 (MPG) is het 
jaarverslag Grondbedrijf 2011 gemeente Lelystad. Ten behoeve van de transparantie en een 
doorzicht op de korte en langere termijn, worden daarnaast de criteria voor winstbepaling in relatie tot 
de risico’s voor het grondbedrijf toegepast op de meest actuele gegevens. Dit resulteert in een 
voorspelling van het bedrijfsresultaat en de winstafdracht in de Reserve Ontwikkeling Stad. 
Hiertoe wordt de Meerjarenperspectief Grondbedrijf opgesteld, aangepast aan de huidige inzichten. 
De meerjarenperspectief grondbedrijf bestaat uit het weerstandsvermogen: 

1. de middelen waarover het Grondbedrijf beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten 
te dekken en 

2. de totale som van de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen, maar die van 
materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie.  

 
In deze nota Meerjarenperspectief Grondbedrijf wordt bovendien per grondexploitatie informatie 
gegeven over ligging, looptijd financiële gegevens, vierkante meters en een inschatting van de risico’s. 
Ook wordt getracht een relatie aan te geven met het meerjaren bouwprogramma.  
 
Vervolgens worden in het meerjaren perspectief grondbedrijf reserves en voorzieningen omschreven. 
Reserves zijn bedoeld om enerzijds gewenste ruimtelijke ontwikkelingen met verlies te kunnen 
realiseren en anderzijds om risico’s af te dekken. Voorzieningen zijn bedoeld voor verplichtingen en 
verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar wel redelijkerwijs in te schatten. 
 
Binnen het grondbedrijf wordt onderscheid gemaakt in een algemene reserve, bestemmingsreserves 
en voorzieningen: 
 

• Algemene Reserve Grondbedrijf    
• Reserve Risico’s grondexploitaties 
• Reserve Erfpachtgronden 
• Reserve Exploitatierisico Stadshart          
• Reserve Bovenwijkse voorzieningen      
• Reserve Kust 
• Reserve Grondexploitatierisico OMALA  

 
• Voorziening Stadshart 
• Voorziening Hanzepark 
• Voorziening Onderhanden werken 
• Voorziening Larserpoort niet in exploitatie 
• Voorziening Larserknoop 
• Voorziening Warande restgebieden 
• Voorziening Warande 1e deelgebied 
• Voorziening Noordzoom-oost 
• Voorziening Werkeiland 
• Voorziening Flevopoort 
• Voorziening Werkeiland binnengebied 
• Voorziening de Waterwijzer 

 
Door de gemeente wordt ter uitvoering van het beleid op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke 
ordening en werkgelegenheid geïnvesteerd in de aankoop, het bouwrijp maken en het beheer van 
gronden. Met deze investeringen gaat de gemeente risico’s aan. De investeringen die het Grondbedrijf 
namens de gemeente pleegt, dienen te worden terugverdiend door verkoop van gronden. 
Uit de jaarrekening 2011 volgt dat het geïnvesteerd vermogen in het grondbedrijf € 142.841.631,- 
bedraagt per 31 december 2011. Dit is een toename ten opzichte van 1 januari 2011 van  
€ 2.386.923,-, veroorzaakt door een afname van ca. € 0,3 miljoen aan gronden nog te transporteren 
en een toename van de boekwaarde aan gronden van € 2,7 miljoen.  
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Ten behoeve van een goede risicoanalyse zijn risicoprofielen per project opgezet. Hiertoe is een 
methodiek opgesteld, die uitgaat van de kans dat een risico zich voordoet vermenigvuldigd met de 
omvang van het risico als het zich voordoet. Voor Warande zijn drie items toegevoegd: twee risico’s 
en één kans. 
Per gebied is gekeken wat het risico en de kans is dat het zich voordoet en wat de omvang kan zijn 
als het zich inderdaad voordoet. De scores die gegeven kunnen worden zijn geen (0%) als naar 
verwachting voor het beschouwde project de kans of bedreiging zich niet voordoet, laag (30%), 
gemiddeld (60%) en hoog (90%) als het zich naar verwachting wel voordoet. 

Op basis van deze methode van risicobepaling is een risicobuffer van €  12,63 miljoen eind 2012 
gewenst. Voor de bepaling van de mogelijke afdracht aan de algemene middelen c.q. de Reserve 
Ontwikkeling Stad wordt zekerheidshalve uitgegaan van alleen de bestuurlijk vastgestelde 
grondexploitaties als zijnde het staande beleid.  

De te verwachten storting 2012 aan de Reserve Ontwikkeling Stad komt uit op nul op grond van 
meerjarenperspectief grondbedrijf 2012.  

Voor een verdere uitleg over de verschillende stappen verwijzen we naar hoofdstuk 6.3.  Berekening 
stortingen in de periode 2012-2028 en naar hoofdstuk 6.4.  Prognose stortingen in Reserve 
Ontwikkeling Stad. ( pagina 79 e.v.). 
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INLEIDING 

 
Ten behoeve van de transparantie en een doorzicht op de korte en langere termijn, worden de criteria 
voor winstbepaling in relatie tot de risico’s voor het grondbedrijf toegepast op de meest actuele 
gegevens. Dit resulteert in een voorspelling van het bedrijfsresultaat en de winstafdracht in de 
Reserve Ontwikkeling Stad. Hiertoe wordt elk jaar het Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG), 
opgesteld, aangepast aan de huidige inzichten. 
 
In 2010 is deze nota aangepast tot een Meerjarenperspectief nota Grondbedrijf. Per grondexploitatie 
wordt inzicht gegeven in ligging in de stad, vervolgens wordt een kaart van het exploitatiegebied 
getoond. Nadere uitleg wordt gegeven over aantal meters grond, looptijd van het plan, financiële 
gegevens en een inschatting van de risico’s van de ontwikkeling. 
Vanaf 2001 levert het Grondbedrijf jaarlijks het Meerjarenperspectief Grondbedrijf. Met deze nota 
wordt het gemeentebestuur inzicht geboden in de financiële positie van het Grondbedrijf. Deze positie 
wordt in de kern gevormd door de optelling van de resultaten van de actuele actieve grondexploitaties. 
Grondexploitaties zijn de vertalingen in geld van de bestuurlijk gewenste ruimtelijke ingrepen in een 
gebied (complex). In deze nota wordt gerapporteerd over het samengesteld resultaat van de lopende 
grondexploitaties in Lelystad.  
Teneinde een compleet beeld te krijgen over de effecten in euro’s van toekomstige ruimtelijke 
ingrepen wordt in deze nota ook ingegaan op de te verwachten resultaten van de in voorbereiding 
zijnde grondexploitaties. Immers deze hebben betekenis voor het financiële resultaat van het 
Grondbedrijf in de (nabije) toekomst. 
 
In hoofdstuk 1 worden de afzonderlijke grondexploitaties beschreven met een grondexploitatiekaart. In 
hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de omschrijving van het Meerjaren perspectief en de financiële positie 
van het Grondbedrijf per 1 januari 2012, die aansluit bij de jaarrekening 2011 van het Grondbedrijf. 
Hoofdstuk 3 gaat over de risico’s. Hiervoor is per grondexploitatie een risicoprofiel weergegeven.  
Hoofdstuk 4 geeft de te verwachten ontwikkelingen in de komende jaren weer voor de bestuurlijk 
vastgestelde grondexploitaties. Daarnaast wordt een doorkijk gegeven op grondexploitaties in 
voorbereiding en af te sluiten grondexploitaties. Vervolgens  komen herstructureringsprojecten aan de 
orde buiten het Grondbedrijf om en samenwerkingsverbanden. In hoofdstuk 5 wordt de stand van 
zaken weergegeven van de vorig jaar ingestelde reservering economische structuur (RES) binnen de 
ROS (Reserve Ontwikkeling Stad). 
In hoofdstuk 6 ten slotte wordt de wijze waarop de reserve Ontwikkeling Stad wordt gevoed vanuit het 
Grondbedrijf en de prognose van afdrachten in de periode 2012 tot 2028 weergegeven. 
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1. INDIVIDUELE GRONDEXPLOITATIES 

1.1.   ALGEMEEN 

 
Dit deel geeft inzicht in de individuele grondexploitaties. Door middel van een overzichtskaart en een 
grondexploitatiekaart wordt een en ander verduidelijkt. Daarna 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. 

 

In onderstaand overzicht worden de vastgestelde grondexploitaties weergegeven met de berekening 
van het resultaten per grondexploitatie.  
Grondexploitatie Lelystad-nw en Rivierenbuurt-zo zijn nieuw in onderstaand overzicht. De Landerijen 
is afgesloten en is niet meer in onderstaand overzicht opgenomen. 

 

 
  

Vastgestelde grondexploitaties Resultaat 
per 1-1-2012

Reeds 
genomen
 resultaat

Ingestelde 
voorziening

T.l.v. 
Voorziening 

Onderhanden 
werk **

 Nog te 
realiseren 
resultaat 

Stadshart 0.0.0 -1.361.000 0 1.361.000 0 0
Buitenhof 1.7.7 -72.186 0 72.186 0
Oostervaart-oost 1.8.3 688.808 545.978 142.830
Lelystad-nw 2.2 -150.679 0 150.679 0
HanzePark 2.2.4 -3.468.999 0 2.569.288 899.711 0
Schoener-west 2.4.7 844.485 176.018 668.467
Kust-Totaal * div. -285.056 0 -285.056 
Noordzoom-oost 2.7.1 -9.258 0 14.790 5.533
Werkeiland 3.5.3 -5.940 0 55.024 49.084
Noordersluis 3.8.0 5.659.490 5.264.215 395.276
Noordersluis zo 3.8.1 4.441.437 2.929.329 1.512.109
Westerdreef 3.8.1 517.528 349.832 167.696
Rivierenbuurt-zo 4.2.5 595.232 513.095 82.137
Flevopoort 5.8.0 -274.700 0 274.700 0
Warande 1ste deelgebied 5.9.9 -648.811 0 648.811 0 0
Larserpoort 7.8.1 4.476.176 3.542.894 933.282

10.946.527 13.321.361 4.923.613         1.122.576    3.671.357   

*   Voor specificatie saldo Kust-Totaal, zie blz. 24.

** Ten laste van Voorziening Onderhand werk € 1.122.576 ( excl. eventuele tekorten grondexploitaties Stadshart en 
Warande waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden). De herziene grondexploitaties Stadshart en Warande 
worden in het vierde kwartaal van 2012 aan de Raad aangeboden. 
Bij de jaarrekening van 2011 is ten laste van de risicoreserve een voorziening getroffen van € 6.928.613 t.b.v. de 
financiele consequenties uit de scenario's discussie. 
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1.2.   OVERZICHT PER GRONDEXPLOITATIE 

De afzonderlijke grondexploitaties worden hieronder een voor een beschreven. Als gevolg van de 
economische crisis staan de resultaten van de grondexploitaties onder druk. Door achterblijvende 
verkoopopbrengsten, te hoge planvoorbereidingskosten en extra rentelasten dreigt zonder ingrijpen 
stevige tekorten. Met name bij Warande en Stadshart zal op korte termijn aan de hand van de 
herziene grondexploitaties fundamentele keuzes t.a.v. infrastructurele investeringen, fasering, 
programmering en ambitieniveau gemaakt moeten worden. T.a.v. de planvoorbereidingskosten is 
geanticipeerd op de vraaguitval van de markt door een formatiekrimp door te voeren. 

In totaal worden 22 grondexploitaties op die manier nader toegelicht. Het vastgestelde 
exploitatieoverzicht in paragraaf 1.1 geeft 16 grondexploitaties weer. Het verschil is de Kust. De Kust 
wordt als één grondexploitatie gepresenteerd maar in dit hoofdstuk worden de individuele 
deelgebieden van de Kust weergegeven om meer inzicht te verstrekken in de afzonderlijke delen met 
hun specifieke risico’s en kansen.  
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StadShart (0.0.0)
Projectnaam Stadshart (0.0.0)
  
   
algemene gegevens   
> Ontwikkelingsvorm Bouwgrondexploitatie  
> Huidige status In exploitatie  
> Planvormingsfase Initiatief t/m uitvoering, afhankelijk van 
 deelgebied  
> Risicodrager Grondbedrijf  
> Risicoprofiel Hoog  
   
Plan op hoofdlijnen   
Herstructurering centrum van Lelystad door het toevoegen van winke-
lareaal, woningen en Leisure.  
   
Financiële kerngegevens   
> Startdatum exploitatie 1 januari 2001  
> Einddatum exploitatie 31 december 2022  
> Saldo op eindwaarde  31 december 2022 €  2.151.270 
   
> Saldo op contante waarde  1 januari 2012 € 1.361.000 
> Reeds genomen resultaat  €  0
> Totaal resultaat  €  1.361.000

> Getroffen voorziening €  1361.000  

nadelig

nadelig

nadelig
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StadShart (0.0.0)
Plan
De plangrens van het Stadshart wordt bepaald door het Groene Carré en is ca. 25 ha. groot excl. Groene Carré en 
de bestaande complexen. Binnen deze ring zijn 18 deelgebieden onderscheiden.

Programma
In het plan Stadshart worden ca. 650 woningen en ca. 80.000 m² bvo winkels, dienstverlening, leisure en kantoren 
toegevoegd. Daarvan zijn per 31-12-2011 155 woningen en 41.250 m² bvo aan overige functies gerealiseerd.

Exploitatie
De deelgebieden Wisselplein/Dukaatpassage, Zilverparkkade en de Waag, 1ste fase zijn afgerond. In 2012 vindt 
een herijking van het Masterplan Stadshart plaats.
In deze herijking wordt een aantal keuzes aan de Raad voorgelegd op het gebied van fasering, programma en 
ambitieniveau. De te maken keuzes zijn van invloed op het resultaat van de grondexploitatie. Daarom is in deze 
MPG voorlopig uitgegaan van het resultaat van de getroffen voorziening genoemd in de jaarrekening 2011.

risico’s 
Bedreigingen:
De grootste bedreiging is vertraging in de uitgifte door vraaguitval als gevolg van de nadelige economische situ-
atie.

Kansen:
Op dit moment mist het Stadshart een belangrijke leisure ontwikkeling. Als deze leisure (Waag, 2de fase) van de 
grond komt, draagt dat enorm bij aan de levendigheid van en aantrekkingskracht op het Stadshart.

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Contante waarde per 1-1-2011 Contante waarde per 1-1-2012 Verschil

MPG2011 MPG2012

-671.364 -1.361.000 -689.636
Het resultaat van de MPG2012 is op het niveau gebracht van de jaarrekening 2011
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Gronduitgifte  Woningbouw  
>Netto uitgeefbaar  506.350 m²  
>Uitgegeven per 31-12-2011  475.875  m² 
>Nog uit te geven per 01-01-2012  30.475  m²  

Projectnaam Buitenhof (1.7.7)

algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm Bouwgrondexploitatie
>Huidige status In exploitatie
>Planvormingsfase Uitvoering
>Risicodrager Grondbedrijf
>Risicoprofiel Hoog

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van woningbouw, uitbreidingsgebied. Vorm van wonen met 
welness voor ouderen. 
 

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 januari 2010
>Einddatum exploitatie 31 december 2024
>Saldo op eindwaarde 31 december 2024 € 124.006

>Saldo op contante waarde 1 januari 2012 € 72.188
>Reeds genomen resultaat  € -
>Totaal resultaat  € 72.188

>Getroffen voorziening n.v.t. 

BuitEnhoF (1.7.7)

nadelig

nadelig

nadelig
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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 voorziet in de bouw van ca. 500 woningen en/of woonappartementen, de aanleg van 
een golfbaan, de bouw van een clubhuis met recreatieve voorzieningen zoals tennis, zwembad en een sloephaven. 
Het betreft een vorm van wonen met welness voor ouderen in het duurdere middensegment van de woningmarkt. 
Het hoofdgebouw met zwembad en restaurant is gerealiseerd. De bouw van een geluidsscherm langs de A6 is 
uitgevoerd.    

Exploitatie
Bijna alle gronden binnen de exploitatie zijn reeds door de gemeente verworven, alleen de ondergrond voor de 
toekomstige rotonde moet nog worden aangekocht. In 2007 is de grond verkocht aan de ontwikkelaar zonder de 
overdracht van de openbare wegen in het plangebied. Het bouwrijp- 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 55 woningen gerealiseerd waarvan 
24 woningen in eigendom zijn overgedragen. Voor deze woningen heeft afdracht plaatsgevonden. De afspraak met 
Staatsbosbeheer om ca. 3 hectare grond af te nemen t.b.v. noord-zuid verbinding van de ecozone is niet geëffectu-
eerd in de packagedeal. Bezien wordt of de projectontwikkelaar deze gronden kan overnemen.  

risico’s
 
Bedreigingen:
Bij een langere looptijd neemt de inflatiegevoeligheid toe, daarom zal de ontwikkeling van de kosten en de op-
brengstijging tijdens de looptijd extra gemonitoord worden. Indien de in de grondexploitatie opgenomen afdracht 
per jaar niet wordt gehaald komt de opbrengst onder druk te staan door extra renteverliezen. 

Kansen:
Doelgroep ouderen kan een positief effect hebben omdat de statistieken aangeven dat juist deze doelgroep de 
komende jaren in de gemeente Lelystad fors gaat groeien. 

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Contante waarde per 1-1-2011 Contante waarde per 1-1-2012 Verschil 0.0.0 Stadshart
MPG 2011 MPG 2012

671.364-                                                     4.229.492-                                        3.558.128-       

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Contante waarde per 1-1-2011 Contante waarde per 1-1-2012 Verschil 1.7.7 Buitenhof
MPG 2011 MPG 2012

145.874                                                     72.186-                                              218.060-          

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Contante waarde per 1-1-2011 Contante waarde per 1-1-2012 Verschil 1.8.3 Oostervaart-oost
MPG 2011 MPG 2012

1.413.459                                                  688.808                                            724.651-          

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Contante waarde per 1-1-2011 Contante waarde per 1-1-2012 Verschil div Wop NW
MPG 2011 MPG 2012

-                                                              150.679-                                            150.679-          

Betreft aanpassing van de parameters voor kosten en opbrengstenstijging en extra 
rentelasten

Betreft lagere opbrengsten als gevolg van aanpassingen in het programma. Extra kosten 
PV ivm herziening van het Masterplan en langere doorlooptijd. En de getroffen 
voorziening is uit de grondexploitatie gehaald en apart gezet.

Aanpassing inflatieparameters en extra rentelasten i.v.m. een lager uitgiftetempo.

Betreft een nieuw opgenomen grondexploitatie.
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Projectnaam Bedrijventerrein oostervaart-oost   
 (1.8.3)

algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm Bouwgrondexploitatie
>Huidige status In exploitatie
>Planvormingsfase Uitvoering
>Risicodrager Grondbedrijf
>Risicoprofiel Hoog

Plan op hoofdlijnen
Realisatie bedrijventerrein 

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 januari 2001
>Einddatum exploitatie 31 december 2021
>Saldo op eindwaarde 31 december 2021 € 216.561

>Saldo op contante waarde 1 januari 2012 € 142.830
>Reeds genomen resultaat  €      545.978 
>Totaal resultaat  €  688.808

>Getroffen voorziening n.v.t.

Gronduitgifte  Bedrijven  
>Netto uitgeefbaar  210.874 m²  
>Uitgegeven per 31-12-2011  106.687 m² 
>Nog uit te geven per 01-01-2012  104.187 m²  

BEdrijVEntErrEin ooStErVaart-ooSt (1.8.3)
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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 bedrij-
venterrein Oostervaart-oost. Het gebied wordt begrensd door de A6 aan de oostzijde en het bestaande bedrijven-
terrein 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. 

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 2012 tot en met 2021 (gemiddeld wordt er 
uitgegaan van ca. 1,0 ha per jaar).
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.

Exploitatie
Alle gronden binnen de exploitatie zijn reeds door de gemeente verworven. 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.

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:
De groeninrichting moet nog plaats vinden voor het gehele plangebied. De markt is momenteel gunstig betreffende 
aanbestedingen van groeninrichting. 

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Contante waarde per 1-1-2011 Contante waarde per 1-1-2012 Verschil

MPG2011 MPG2012

1.413.459 688. 808 724.651-
Aanpassing inflatie parameters en extra rentelasten i.v.m. een lager uitgiftetempo.
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Projectnaam Lelystad noord West (2.2)

algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm Bouwgrondexploitatie
>Huidige status In exploitatie
>Planvormingsfase Uitvoering
>Risicodrager Grondbedrijf
>Risicoprofiel Midden

Plan op hoofdlijnen
Herontwikkeling en realisatie van woningbouw

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 januari 2003
>Einddatum exploitatie 31 december 2014
>Saldo op eindwaarde 31 december 2014 € 170.719

>Saldo op contante waarde 1 januari 2012 € 150.679
>Reeds genomen resultaat  €          - 
>Totaal resultaat  €  150.679

>Getroffen voorziening n.v.t.

Woningbouw 
In totaal zijn 563 woningen in de exploitatieplanning opgenomen. De laatste woningen zijn gepland in de jaren 2012 tot en 
met 2014 te worden verkocht.   

LELyStad noordWESt (2.2)

nadelig

nadelig

nadelig
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WoP noordWESt (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 winkel-
ruimte 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
In de herziening WOP-1 in 2008 is het woningbouwprogramma teruggebracht van 609 woningen tot 563 woningen. 
Hiervan zullen ultimo 2011 465 woningen en in 2012 en 2013 nog 43 woningen worden opgeleverd. In potentie kun-
nen daarna nog additioneel 55 woningen worden gerealiseerd vanuit de reserve ontwikkel projecten. Deze zijn nu 
niet opgenomen in het meerjaren woningbouwprogramma. 

Omdat de gemeente in de toekomst afziet van verdere wijkontwikkelingsplannen worden de WOP-1 projecten bij 
het Grondbedrijf ondergebracht. 
De reeds afgesloten en lopende WOP-1 projecten zijn ondergebracht in een grondexploitatie bij het Grondbedrijf. 
Projecten die op korte termijn niet verder worden opgepakt (zog. reserve ontwikkel lokaties) worden in de vorm 
van A-staten bij het Grondbedrijf ondergebracht. Wanneer daar aanleiding voor is worden deze projecten in de 
toekomst opgepakt en alsnog in een grondexploitatie ondergebracht. 
Het nadelig resultaat is voor namelijk veroorzaakt door extra rentelasten. Momenteel wordt bezien of dit opgelost 
kan worden binnen het budget van de terreinafwerking.  

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. Gezien de economische om-
standigheden is de looptijd van de WOP-Noord West verlengd tot en met 2014. 

Kansen:
Er bestaat de kans dat de gronduitgifte sneller verloopt dan ingepland. Maar gezien de economische omstandighe-
den wordt deze als laag ingeschat. 

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Contante waarde per 1-1-2011 Contante waarde per 1-1-2012 Verschil

MPG2011 MPG2012

- 150.679- 150.679-
Betreft een nieuw opgenomen grondexploitatie
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Projectnaam hanzepark (2.2.4)

algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm Bouwgrondexploitatie
>Huidige status In exploitatie
>Planvormingsfase Uitvoering
>Risicodrager Grondbedrijf
>Risicoprofiel Hoog

Plan op hoofdlijnen
Herontwikkeling, realisatie van woningbouw en kantoren.

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 januari 2004
>Einddatum exploitatie 31 december 2023
>Saldo op eindwaarde 31 december 2023     € 5.716.326

>Saldo op contante waarde 1 januari 2012              € 3.468.381
>Reeds genomen resultaat €  -
>Totaal resultaat €  3.468.999

>Getroffen voorziening € 2.569.288

hanzEParK (2.2.4)

Gronduitgifte Woningbouw  overige functies
>Netto uitgeefbaar 121.691 m2  14.660 m2

>Uitgegeven per 31-12-2011   71.131 m2  3.980 m2

>Nog uit te geven per 01-01-2012   50.560 m2  10.680 m2

  

nadelig

nadelig

nadelig
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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 zuid-
zijde wordt het plangebied begrensd door de Visarenddreef. 

deellocaties & programma:
Hanzepark bevat circa 869 woningen, het plan is verdeeld in deelprojecten. HP 1-22 
Het Stedelijk plandeel ligt ten zuiden van de diagonale wijkontsluitingsweg en bevat een hoogstedelijk karakter 
waarin 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 locatie HP 19-22 zijn bestemd als kantoorlocaties

Exploitatie
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  er een kleiner van omvang, appartementen complex gebouwd. 
In het noordelijk deel gelegen gebied zullen 72 grondgebonden woningen (29 woningen NCB, 19 woningen Ter 
Steege, 4 woningen Groothuis en 20 woningen Plegt Vos) worden gerealiseerd,  voor een deel hiervan is inmiddels 
de bouw gestart of is de voorbereiding gestart. Afgelopen jaar zijn twee gronduitgiftes gepasseerd tw 7 woningen 
NCB Projectrealisatie BV en 10 woningen Plegt-Vos Vastgoedontwikkeling B.V. In het noordelijk deel is een groot-
deel van de woningbouw gerealiseerd. 
In het zuidelijk gelegen gebied zijn 51 woningen PNS in voorbereiding, het project zal in delen in aanbouw worden 
genomen.

De invloed van de markt heeft zich laten gelden in het programma voor de appartementen en de kantorenmarkt.
Een aantal factoren spelen hierin een rol te weten: gefaseerd afnemen van de grond, taaie onderhandelingen over 
het te realiseren programma, daaraan gerelateerde grondprijs, niet doorberekenen van de inflatie, rentever-
goedingen en reserveringvergoedingen. Deze factoren hebben grote invloed op het resultaat. Daarnaast zijn nog 
invloeden te noemen als ruimere afspraken over start bouw versus verkoop woningen en daarmee de situatie dat 
een kavel in fasen wordt afgenomen.
Herontwikkeling vraag om aanpassingen in het openbaar gebied. Benodigde budgetten zijn in de berekening opge-
nomen.
Gezien deze invloed van de markt is de huidige einde looptijd van de exploitatie naar 2023 verlengd. 

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:
In de grondexploitatie is per 01-01-2012 nog een budget beschikbaar van € 3.138.054 voor het bouwrijpmaken, 
terreinafwerking, groenvoorziening, bodemonderzoek, kunstwerken en hoofdplanstructuur. Ondanks de aanpas-
sing 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.

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Contante waarde per 1-1-2011 Contante waarde per 1-1-2012 Verschil

MPG2011 MPG2012

2.471.381- 3.468.999- 997.618-
Aanpassing inflatieparameters en extra rentelasten i.v.m. een vertraagde uitgifte.
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Projectnaam Schoener-west (2.4.7)

algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm Bouwgrondexploitatie
>Huidige status In exploitatie
>Planvormingsfase Uitvoering
>Risicodrager Grondbedrijf
>Risicoprofiel Midden

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van 37 woningen op een inbreidingslocatie en realisatie van 
een beautyfarm 

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 januari 2008
>Einddatum exploitatie 31 december 2021
>Saldo op eindwaarde 31 december 2021 €   1.013.540

>Saldo op contante waarde 1 januari 2012 €      668.467
>Reeds genomen resultaat  €       176.018
>Totaal resultaat  €      844.485

>Getroffen voorziening n.v.t.

Gronduitgifte Woningbouw overige functies
>Netto uitgeefbaar 19.504 m² 2.221 m²
>Uitgegeven per 31-12-2011      2,695 m² 2.221 m²
>Nog uit te geven per 01-01-2012 16.809 m² - m²

SChoEnEr-WESt (2.4.7)
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SChoEnEr (2.4.7) 

Plan
Het plangebied Schoener-west bestaat uit het voormalig zwembad en het verenigingsgebouw van de duivensport-
vereniging 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 kavels (de kavels voor CPO zijn in 2010 omgezet in particuliere kavels). 
De 3 kavels zijn niet meer in gebruik bij stichting Triade (woonvorm voor verstandelijk gehandicapte mensen). In 
2011 is deze grond teruggeleverd aan de gemeente. 

Exploitatie
Alle gronden zijn in bezit van de gemeente Lelystad. Het terrein heeft een bruto oppervlakte van circa 5 hectare. In 
2000 is het grondverkoop van de woonwerkeenheid gerealiseerd. De gronduitgifte van de particuliere kavels is in 
2009 gestart. Er zijn tot op heden vijf kavels uitgegeven en er zijn een aantal opties verleend. Om de kavelverkoop 
te stimuleren wordt de voormalige tijdelijke locatie van Triade herverkaveld van 3 naar 4 kavels.  Hierbij gaan we 
uit van een vereenvoudigd beeldkwaliteitsplan.  Deze herverkaveling komt tegemoet aan de markt en amendement 
Raad naar kleinere kavels. Het bouwrijpmaken is klaar op het tijdelijk in gebruik zijnde terrein na. Het speelbos is 
aangelegd in 2010. 

risico’s

Bedreigingen:
 Door vertraging in de markt gaat de gronduitgifte langer duren dan werd voorzien, dit heeft, door extra rentever-
liezen, negatieve invloed op het exploitatieresultaat.  

Kansen:
Op dit moment is de markt gunstig bij aanbestedingen van civieltechnisch werk. Dit kwam tot uiting bij de aan-
besteding van het bouwrijpmaken. Deze aanbesteding viel gunstig uit waardoor ten dele de trage verkoop wordt 
gecompenseerd.

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Contante waarde per 1-1-2011 Contante waarde per 1-1-2012 Verschil

MPG2011 MPG2012

872.150 844.485 27.665-
Aanpassing inflatieparameters en extra rentelasten i.v.m. een vertraagde uitgifte.
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Projectnaam hoofdstructuur kust (2.3)

algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm Bouwgrondexploitatie
>Huidige status In exploitatie
>Planvormingsfase Uitvoering
>Risicodrager Grondbedrijf
>Risicoprofiel Laag

Plan op hoofdlijnen
Hoofdinfrastructurele werken in uitvoering, onderdeel van totale grond-
exploitatie Kust

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 december 2003
>Einddatum exploitatie 31 december 2025
>Saldo op eindwaarde 31 december 2025 € 3.803.922

>Saldo op contante waarde 1 januari 2012 € 1.565.673
>Reeds genomen resultaat  € -
>Totaal resultaat  € 1.565.673

>Getroffen voorziening n.v.t.
>Gronduitgifte n.v.t.

hooFdStruCtuur  KuSt (2.3)

nadelig

nadelig

nadelig
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hooFdStruCtuur KuSt (2.3) 
Plan
De Hoofdstructuur Kust omvat de hele kust voor hoofdinfrastructurele werken van Houtribhoogte tot aan het werk-
eiland. Uitgangspunt is dat werken benoemd in Hoofdstructuur Kust alleen worden uitgevoerd, indien er voldoende 
middelen beschikbaar zijn binnen de totale grondexploitatie Kust inclusief reserve Kust. 

De resultaten van Houtribhoogte, Bataviastad, Batavia-Haven, Kust-Centraal, Graansteiger en Noorderzijl zijn 
ingebracht in de reserve Kust. Vanuit deze Reserve kunnen nog onderstaande werken worden uitgevoerd:
• Boulevard fase 2 vanaf Kust-centraal tot aan het werkeiland
• Uitbreiding strand

Een aantal werken zijn al uitgevoerd ten laste van de Hoofdstructuur/Reserve Kust:
• Afdekken RWZI
• Realisatie Havendam
• Herprofilering Houtribweg
• Rotonde Parlaan
• Steigers en trappen als object in en aan het water bij Kust-centraal

Exploitatie
Op dit moment zijn er geen werken in exploitatie.

risico’s

Bedreigingen:
Dat de berekende financiële resultaten niet gerealiseerd worden waardoor uitvoering van deze werken niet kan 
plaatsvinden.

Kansen:
De markt kan een gunstig resultaat hebben op de toekomstige aanbesteding van civieltechnische werken zoals 
aanleg boulevard fase 2 vanaf Kust-centraal tot het werkeiland en de uitbreiding van het strand.

Het budget voor de uitbreiding van het strand is inzetbaar voor het opvangen van een nadelig resultaat van de 
grondexploitatie Kust.

totaal overzicht CW per grondexploitatie Kust
Kust hoofdstructuur  - 6.500.956

Reserve Kust    4.935.283

Kust Hoofdstructuur 2.3.0    - 1.565.673    

Kust Houtribhoogte 2.5.2  - 1.542.034

Kust Bataviastad 2.5.1    1.836.390

Kust Bataviahaven 2.3.1  - 2.970.768

Kust Centraal 2.3.1        147.426

Kust Noorderzijl 2.3.6    2.550.987

Kust Graansteiger 2.3.6     1.258.616

Totaal CW Kust      -285.056

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Contante waarde per 1-1-2011 Contante waarde per 1-1-2012 Verschil

MPG2011 MPG2012

3.741.236- 1.565.673- 2.175.563
Verschil als gevolg van rentewinst i.v.m. uitstel investeringen en aanpassing inflatiepercentage



Gronduitgifte Woningbouw
>Uitgeefbaar 240.350 m2

> minus openbare wegen 19.852 m2

Netto uitgeefbaar 220.498 m2

>Uitgegeven per 31-12-2011    77.584 m2

>Nog uit te geven per 01-01-2012 142.914 m2

Projectnaam houtribhoogte (2.5.2)

algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm Bouwgrondexploitatie
>Huidige status In exploitatie
>Planvormingsfase Uitvoering
>Risicodrager Grondbedrijf
>Risicoprofiel Hoog

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van toekomstige woningbouw, onderdeel van totale grond-
exploitatie Kust 

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 januari 2003
>Einddatum exploitatie 31 december 2022
>Saldo op eindwaarde 31 december 2022 €  2.437.793

>Saldo op contante waarde 1 januari 2012 €   1.542.034
>Reeds genomen resultaat  €      553.443
>Totaal resultaat  €       988.591 

>Getroffen voorziening n.v.t.

houtriBhooGtE (2.5.2)
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nadelig

nadelig

nadelig
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houtriBhooGtE (2.5.2)
 
Plan
Houtribhoogte heeft een oppervlakte van ca. 24,0 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.
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. 
Het programma omvat ca. 195 woningen van het type vrijstaand en 2-onder-1-kap met een gemiddelde VON-prijs 
van ca. € 325.000,= (prijsvraag). De 124 woningen van fase 1 en fase 2 zijn gedeeltelijk in aanbouw en gedeeltelijk 
in verkoop. Tot nu toe zijn in totaliteit 77 woningen gebouwd. 

Exploitatie
Alle grond is verworven. Volgens kooprealisatie overeenkomst zouden de woningen in 2009 worden opgeleverd. 
De projectontwikkelaar heeft echter uitstel gevraagd voor drie jaar. Hiervoor is in 2008 een aanvullende overeen-
komst afgesloten. Naast uitstel is ook de afzetbaarheid van het nog te realiseren programma ter discussie komen 
te staan.
Fase 2b1 van 10 woningen is in 2011 afgerond. Vooruitlopend op de juridische levering is de ontwikkelaar in de 
gelegenheidgesteld om de gronden in gebruik te nemen om zodoende in aanmerking te komen voor de 3e tranche 
stimuleringsgeleden voor woningbouwprojecten van de zijde van VROM. Fase 2b is juridisch en fysiek verdeeld in 3 
tranches. De eerste tranche is in het 1e kwartaal 2011 financieel afgehandeld. De verdere afspraken over afname 
fase 2b zijn in een nadere overeenkomst vastgelegd.
In 2012 zijn gesprekken gestart met de ontwikkelaar om tot concrete afspraken te komen over afhandeling van het 
contract. 

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. 
Index is in deze berekening gelijk getrokken met de andere grondexploitaties en wijkt af van het contract. 

Kansen:
Weinig kansen omdat door het contract kosten en opbrengsten vastliggen. Alleen door contractherziening en her-
ontwikkeling is er een minimale kans dat het gebied meer opbrengsten genereert.
Daarnaast is er een kans dat de index volgens contract afgehandeld kan worden.

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Contante waarde per 1-1-2011 Contante waarde per 1-1-2012 Verschil

MPG2011 MPG2012

448.480- 988.591- 540.111
Lager saldo als gevolg van extra rentelasten en aanpassing inflatieparameters.
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Gronduitgifte overige functies
>Netto uitgeefbaar 107.941 m²
>Uitgegeven per 31-12-2011   52.715 m²
>Nog uit te geven per 01-01-2012   55.226 m2

Projectnaam Bataviastad (2.5.1)

algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm Bouwgrondexploitatie
>Huidige status In exploitatie
>Planvormingsfase Uitvoering
>Risicodrager Grondbedrijf
>Risicoprofiel Midden

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van detailhandel en Leisure, toeristisch centrum van Lelystad

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 januari 2003
>Einddatum exploitatie 31 december 2021
>Saldo op eindwaarde 31 december 2021 € 2.784.362

>Saldo op contante waarde 1 januari 2012 € 1.836.390
>Reeds genomen resultaat  €      -
>Totaal resultaat  €  1.836.390

>Getroffen voorziening n.v.t.

BataViaStad (2.5.1)
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BataViaStad (2.5.1) 

Plan
Bataviastad moet het toeristisch centrum worden van Lelystad. Vertier en ontspanning gaan hand in hand en trek-
ken de nodige bezoekers, waarvan Factory Outlet Center op dit moment de grootste trekker is. In totaal wordt ca. 
15.000 v.v.o aan commerciële ruimte en ca. 70.000m² terrein aan niet commerciële ruimte gerealiseerd.  
Bataviastad ligt aan het Markermeer en wordt begrensd door de Markerwaarddijk in het noorden en de Houtrib-
weg in het oosten en de Helling in het zuiden.

Exploitatie
Het nog uit te geven gebied (circa 6 hectare) omvat de locaties:
Middengebied, 
Hotelkavel, 
FOV 3e fase, 
Het huidige tijdelijke parkeerterrein ten noorden van FOV
Het gebied langs de Markerwaarddijk 
Afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen dient nog circa 19.000m² grond verworven worden van Provincie, 
RVOB en VROM.  

In 2011 is grond verkocht tbv een tankstation aan de Markerwaarddijk. En er is een plan ingediend voor de ontwik-
keling van FOV 3e fase. 

De aanleg van de boulevard Bataviastad is met ondersteuning van EFRO subsidie in 2011 afgerond. Er worden nog 
wat restwerkzaamheden uitgevoerd zoals het plaatsen van een slagboom bij de oversteek van de werf naar de 
Bataviaboot.
  

risico’s

Bedreigingen:
Het eindresultaat is afhankelijk van de toekomstige verwervingen en de toekomstige uitgiften. Hoe verhoudt het 
een en ander zich met de opgenomen raming en fasering in de grondexploitatie. Door vertraging in de verkoop van 
grond heeft dit extra renteverliezen en door uitstel van plannen extra planontwikkelingskosten tot gevolg. Uitein-
delijk resulteert dit in een negatieve invloed op het exploitatieresultaat. 

Kansen:
De huidige markt kan een gunstig resultaat hebben op de toekomstige aanbesteding van civieltechnische werken.

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Contante waarde per 1-1-2011 Contante waarde per 1-1-2012 Verschil

MPG2011 MPG2012

1640.100 1.836.390 196.290
Betreft aanpassing inflatieparameters i.c.m. lagere kosten.
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Gronduitgifte Woningbouw
>Netto uitgeefbaar 37.898 m²
>Uitgegeven per 31-12-2011 18.510 m²
>Nog uit te geven per 01-01-2012 19.388 m²

Projectnaam Batavia-haven (2.3.1)

algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm Bouwgrondexploitatie
>Huidige status In exploitatie
>Planvormingsfase Uitvoering
>Risicodrager Grondbedrijf
>Risicoprofiel Hoog

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van toekomstige woningbouw, onderdeel van totale grond-
exploitatie Kust

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 januari 2003
>Einddatum exploitatie 31 december 2019
>Saldo op eindwaarde 31 december 2019 € 4.144.549

>Saldo op contante waarde 1 januari 2012 € 2.970.768
>Reeds genomen resultaat  € -
>Totaal resultaat  €  2.970.768

>Getroffen voorziening n.v.t.

BataVia-haVEn (2.3.1)

nadelig

nadelig

nadelig
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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 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 wonin-
gen, waarvan een groot deel gestapeld. De bouw van blok 1 is gerealiseerd en de woningen zijn opgeleverd.
In blok 2 van Batavia-Haven wordt niet meer zoals werd verondersteld de Roy Heiner Academie (RHA) gereali-
seerd. Uiteindelijk werd de benodigde onderwijslicentie niet verstrekt. De ontwikkelaar zal in de toekomst een 
nieuw plan presenteren voor het bouwblok.Door het niet doorgaan van deze ontwikkeling is ook de bestemmings-
planprocedure ten behoeve van de academie stopgezet.  
 
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 golf-
breker zijn in 2010 aangelegd. De boulevard is in 2011 opgeleverd.  Ook zijn de nog niet uitgegeven kavels tijdelijk 
ingericht om het gebied toch zoveel mogelijk af te werken en een goede uitstraling te geven. De aanleg van de 
steigers en de boulevard is financieel ondersteund door een EFRO subsidie “Kansen voor west”.  

risico’s

Bedreigingen:
De fasering van de uitgifte gronden is aangepast en loopt nu vanaf 2013 tot en met 2019. Als de uitgifte nog verder 
vertraagd leidt dit tot extra renteverliezen extra planontwikkelingskosten. Uiteindelijk resulteert dit in een nega-
tieve invloed op het exploitatieresultaat. 

Kansen:
De huidige markt kan een gunstig resultaat hebben op de toekomstige aanbesteding van civieltechnische werken.

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Contante waarde per 1-1-2011 Contante waarde per 1-1-2012 Verschil

MPG2011 MPG2012

2.214.291- 2.970.768- 756.477
Saldo van rentelasten, aanpassing inflatieparameters en lagere kosten.
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Gronduitgifte Woningbouw
>Netto uitgeefbaar 47.183 m²
>Uitgegeven per 31-12-2011 39.119 m²
>Nog uit te geven per 01-01-2012  8.064 m²

Projectnaam Kust-centraal (2.3.1)

algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm Bouwgrondexploitatie
>Huidige status In exploitatie
>Planvormingsfase Uitvoeringf
>Risicodrager Grondbedrijf
>Risicoprofiel Midden

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van woningbouw, onderdeel van totale grondexploitatie Kust vanaf 
2003.

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 januari 1999
>Einddatum exploitatie 31 december 2019
>Saldo op eindwaarde 31 december 2019 € 205.675

>Saldo op contante waarde 1 januari 2012 €     147.426
>Reeds genomen resultaat naar reserve Kust € 2.601.473
>Totaal resultaat  €  2.748.899

>Getroffen voorziening n.v.t.

KuSt-CEntraaL (2.3.1)
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KuSt-CEntraaL (2.3.1) 

Plan
Het plangebied Kust-centraal ligt aan de Markerwaard is ca. 8,9 ha groot en wordt begrensd door Batavia-Haven 
aan de noordzijde, de Houtribweg aan de oostzijde, Graansteiger aan de zuidzijde en Oostvaardersdiep aan de 
westzijde. Het is een woningbouwgebied opgedeeld in 3 fases. De bouw van fase 1 en 2 is inmiddels afgerond.

Exploitatie
Voor de noordzijde (fase 3) is door de ontwikkelaar een ontwerp gepresenteerd. De afname van de grond zou in 
2008 plaatsvinden maar is voorlopig uitgesteld. De gesprekken hebben niet geleid tot een overeenkomst over de 
jaarlijkse betaling van de claim op de grond. 

Fase 3 moet nog bouwrijp worden gemaakt. Dit zal pas plaatsvinden zodra de grond definitief wordt afgenomen. In 
de exploitatie is rekening gehouden met het bouwrijpmaken en de terreininrichting rondom fase 3.
Alle andere werkzaamheden voor Kust-Centraal zijn gereed. Na de bouw van fase 3 is Kust-Centraal gereed.
De kavel is tijdelijk ingericht om de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten en de woonomgeving van de hui-
dige bewoners op een aanvaardbaar niveau te brengen. Het plan loopt al vanaf 1999.

risico’s

Bedreigingen:
De fasering van de uitgifte gronden is aangepast en loopt nu vanaf 2016. Als de uitgifte nog verder vertraagd leidt 
dit tot extra renteverliezen extra planontwikkelingskosten. Uiteindelijk resulteert dit in een negatieve invloed op 
het exploitatieresultaat.  

Kansen:
De huidige markt kan een gunstig resultaat hebben op de toekomstige aanbesteding van civieltechnische werken 
zoals het bouw- en woonrijpmaken.

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Contante waarde per 1-1-2011 Contante waarde per 1-1-2012 Verschil

MPG2011 MPG2012

2.214.291- 2.970.768- 756.477
Saldo van rentelasten, aanpassing inflatieparameters en lagere kosten.
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Gronduitgifte Woningbouw
>Bruto gebied 35.000 m2

Projectnaam Graansteiger (2.3.6)

algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm Bouwgrondexploitatie
>Huidige status In exploitatie
>Planvormingsfase Initiatief
>Risicodrager Grondbedrijf
>Risicoprofiel Hoog

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van toekomstige woningbouw, onderdeel van totale grond-
exploitatie Kust

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 januari 2003
>Einddatum exploitatie 31 december 2026
>Saldo op eindwaarde 31 december 2026 € 2.111.595

>Saldo op contante waarde 1 januari 2012 € 1.258.616
>Reeds genomen resultaat  € -
>Totaal resultaat  €  1.258.616

>Getroffen voorziening n.v.t.

GraanStEiGEr (2.3.6)
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GraanStEiGEr (2.3.6) 
Plan
Het plangebied Graansteiger ligt aan de Markerwaard en ten zuiden van Kust-centraal. De ontwikkelingen (bin-
nendijks) bevinden zich nog in de planfase. Op basis van het te ontwikkelen gebied is een normatief ruimtegebruik 
opgesteld met de volgende uitgangspunten:

•	 Grootte	exploitatiegebied	is	45.000m²
•	 Circa	10.000m²	wordt	buiten	beschouwing	gelaten
•	 Een	strook	van	15m¹	langs	de	Houtribweg	is	gedefinieerd	als	groenzone
•	 Compacte	bebouwing	met	een	gemiddelde	kavelgrootte	van	ca.	165m²
•		 Een	woonstraat	van	5,5m¹	breed
•		 Afhankelijk	van	het	woningtype,	een	parkeernorm	van	1,0	à	2,0	per	woning	in	de	openbare	ruimte,	naast	
 parkeren op eigen terrein
•	 Een	groennorm	van	20m²	per	woning.

Met deze kengetallen kunnen ca. 105 woningen gerealiseerd worden. 

Exploitatie
Een strook van 9.000m² moet nog verworven worden. De overige gronden zijn in bezit van de gemeente Lelystad. 
Fasering van de gronduitgifte loopt vanaf 2020.  

risico’s

Bedreigingen:
De fasering van de uitgifte gronden is aangepast en loopt nu vanaf 2020 tot en met 2026. Als de uitgifte nog verder 
vertraagd leidt dit tot extra renteverliezen en extra planontwikkelingskosten. Uiteindelijk resulteert dit in een 
negatieve invloed op het exploitatieresultaat. 

Kansen:
Het plan is normatief/fictief  opgesteld. Bij uitwerking van dit plan zijn er nog optimalisatie mogelijkheden die 
benut kunnen worden. 

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Contante waarde per 1-1-2011 Contante waarde per 1-1-2012 Verschil

MPG2011 MPG2012

1.686.742 1.258.616 428.126-
Betreft aanpassing inflatieparameters en andere fasering (5 jaar uitstel).
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Gronduitgifte Woningbouw
>Bruto gebied 60.000 m2

Projectnaam noorderzijl (2.3.6)

algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm Bouwgrondexploitatie
>Huidige status In exploitatie
>Planvormingsfase Initiatief
>Risicodrager Grondbedrijf
>Risicoprofiel Hoog

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van toekomstige woningbouw, onderdeel van totale 
grondexploitatie Kust

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 januari 2003
>Einddatum exploitatie 31 december 2026
>Saldo op eindwaarde 31 december 2026 € 4.762.655

>Saldo op contante waarde 1 januari 2012 € 2.550.987
>Reeds genomen resultaat  € -
>Totaal resultaat  €  2.550.987

>Getroffen voorziening n.v.t.

noordErzijL (2.3.6)
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noordErzijL (2.3.6) 
Plan
Het plangebied Noorderzijl ligt aan de Markerwaard en ten zuiden van Graansteiger. De ontwikkelingen (binnendijks) 
bevinden zich nog in de planfase. Op basis van het te ontwikkelen gebied is een normatief ruimtegebruik opgesteld met de 
volgende uitgangspunten:

• Grootte exploitatiegebied is ca. 70.000m²;
• Ca. 10.000m² wordt buiten beschouwing gelaten;
• Een strook van 15m¹ langs de Houtribweg is gedefinieerd als groenzone;
• Losse verkaveling (conform programma van eisen april 2003) en rekening houdend met de eis vanuit het bestuur om  
 een deel te realiseren in de goedkope woningbouw. De gemiddelde kavelgrootte is dan ca. 325m²;
• Een woonstraat van 5,5m¹ breed;
• Een voetpad van 2,1m¹ breed;
• Afhankelijk van het woningtype, een parkeernorm van 1,0 à 2,0 per woning in de openbare ruimte;
• Een groennorm van 20m² per woning;

Met deze kengetallen kunnen ca. 130 woningen worden gerealiseerd.

Hierbij wordt er van uitgegaan dat de bedrijven  BTS & (voorheen) Fernhout verplaatst kunnen worden. Indien dit niet kan 
worden gerealiseerd zal opnieuw de haalbaarheid voor de bestemming woningbouw moeten worden bezien. 

Exploitatie
Een strook van 9.000m² moet nog verworven worden van het Waterschap. De overige gronden zijn in bezit van de gemeen-
te Lelystad. Fasering van de gronduitgifte loopt vanaf 2020.

 

risico’s

Bedreigingen:
De fasering van de uitgifte gronden is aangepast en loopt nu vanaf 2020 tot en met 2026. Als de uitgifte nog verder ver-
traagd leidt dit tot extra renteverliezen en extra planontwikkelingskosten. Uiteindelijk resulteert dit in een negatieve 
invloed op het exploitatieresultaat. 

Kansen:
Het plan is normatief/fictief  opgesteld. Bij uitwerking van dit plan zijn er nog optimalisatie mogelijkheden die benut kun-
nen worden. 

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Contante waarde per 1-1-2011 Contante waarde per 1-1-2012 Verschil

MPG2011 MPG2012

3.231.807 2.250.987 680.820-
Betreft aanpassing inflatieparameters en andere fasering (5 jaar uitstel).
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Gronduitgifte overige functies
>Netto uitgeefbaar   24.410 m²
> Uitgegeven per 31-12-2010 10.208 m²
>Nog uit te geven per 01-01-2012 14.202 m²

Projectnaam noordzoom-oost (2.7.1)

algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm Bouwgrondexploitatie
>Huidige status In exploitatie
>Planvormingsfase Uitvoering
>Risicodrager Grondbedrijf
>Risicoprofiel Laag

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van institutenterrein en recreatieve bedrijven

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 januari 2007
>Einddatum exploitatie 31 december 2018
>Saldo op eindwaarde 31 december 2018 € 12.389

>Saldo op contante waarde 1 januari 2012 € 9.258
>Reeds genomen resultaat  €     -
>Totaal resultaat  €    9.258

>Getroffen voorziening € 14.790

noordzoom-ooSt (2.7.1)

nadelig

nadelig

nadelig
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noordzoom-ooSt (2.7.1) 
Plan
Het plangebied van de grondexploitatie Noordzoom 1e fase oost is groot 105.000m². Hiervan wordt ca. 25.000m² 
buiten beschouwing gelaten. Resteert een bruto exploitatiegebied van ca. 80.000m². In dit bruto exploitatiegebied 
is ruimte gereserveerd voor bos - dat kan dienen voor boscompensatie -, water en toeleidende wegen (snel- & 
langzaamverkeer). Resteert een netto exploitatiegebied van ca. 35.000m². Het exploitatiegebied is verdeeld in 
ca. 20.000m² voor instituten en ca.15.000m² voor recreatieve bedrijvigheid. Van deze 35.000m² is 10.590m² tbv 
het openbaar gebied. In totaal netto uitgeefbaar 24.410m². Op dit moment resteert ca. 6.160m² voor uitgifte met 
bestemming instituten en 8.042m² uitgeefbaar voor recreatieve bedrijvigheid. Uitgangspunt is dat de aanleg van 
verharding en groen op eigen terrein plaatsvindt; hier zijn geen grondopbrengsten voor gerekend, maar ook geen 
kosten.

Exploitatie
Ten westen van de scholen is in het kader van boscompensatie bos aangeplant in het winterseizoen 2008 – 2009 
(gelegen tussen de Herman Bekiusschool en de spoorbaan). Het laatste stuk boscompensatie (noordelijk van de 
school) is eind 2010 een aanvang gemaakt. Naar verwachting zal in het plantseizoen 2012 afronding plaats vinden. 
In 2011 zijn raildempers aangebracht op het achterliggende spoor.  De resterende gronden zijn beschikbaar voor 
toekomstige bouwplannen. 
De grondexploitatie Noordzoom-west is eind 2010 afgesloten. Het resultaat van Noordzoom-west is ingebracht in 
Noordzoom-oost.

 risico’s
Het risico profiel van deze exploitatie is laag. De afzetbaarheid in de markt is specifiek instituten en onderwijsin-
stellingen. 

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Contante waarde per 1-1-2011 Contante waarde per 1-1-2012 Verschil

MPG2011 MPG2012

892- 9.258- 8.366-
Nagenoeg geen verschil.
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Gronduitgifte overige functies
>Netto uitgeefbaar   1.426 m²
>Uitgegeven per 31-12-2011    358 m²
>Nog uit te geven per 01-01-2012 1.068 m²

Projectnaam Werkeiland (3.5.3)

algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm Bouwgrondexploitatie
>Huidige status In exploitatie
>Planvormingsfase Uitvoering
>Risicodrager Grondbedrijf
>Risicoprofiel Hoog

Plan op hoofdlijnen
Herontwikkeling, realisatie van woningbouw en ruimte voor horeca en 
nijverheid.

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 januari 2010
>Einddatum exploitatie 31 december 2018
>Saldo op eindwaarde 31 december 2018 € 7.949

>Saldo op contante waarde 1 januari 2012 € 5.940
>Reeds genomen resultaat  € -
>Totaal resultaat  € 5.940

>Getroffen voorziening € 55.024

WErKEiLand (3.5.3)

nadelig

nadelig

nadelig
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WErKEiLand (3.5.3) 

Plan
Het plangebied wordt gevormd door het voormalig werkeiland (perceel P) en wordt begrensd door het Marker-
meer, het sluizencomplex in de Lage Dwarsvaart en de Houtribweg. Het terrein heeft een bruto oppervlakte van 
ca. 6 hectare. Ca. 2 ha wordt buiten beschouwing gelaten. Dit betreft de groenstrook aan de zuid-oost zijde van 
het werkeiland en de bebouwing aan de zijde van de sluis. Van de bestaande bebouwing is de voormalige kantine 
gesloopt en zijn de bestaande woningen/barakken gerenoveerd.  En een gedeelte van de terreinafwerking is uitge-
voerd. 

Exploitatie
De grondexploitatie voor het werkeiland is een vertaling van de exploitatieovereenkomst zoals deze is gesloten met 
de ontwikkelaar. Voor het “Middengebied” is een tweesporenbeleid afgesproken. Spoor 1 laat het middengebied 
vrij van bebouwing. De invulling zal dan een cultuurparkje worden. Spoor 2 is het compromismodel, waarbij indien 
er geen mogelijkheid is om het middengebied onbebouwd te laten, hier 16 starterswoningen te bouwen. In de 
grondexploitatie is gerekend met spoor 2.  
Met de nieuwbouw is echter nog niet gestart. De verwachting dat in 2011 met de bouw van 10 appartementen op 
“Punt Zuid” wordt gestart is niet uitgekomen. De uitvoering van het plangedeelte “Havenfront midden en Haven-
front zuid  wordt niet voor 2013 verwacht. Met de ontwikkelaar zijn gesprekken gaande betreffende de financiële 
consequenties bij verandering van de invulling woningbouw en vertraging in de tijd
 

risico’s
Het risico profiel van deze exploitatie is hoog. Contractering: Voor het werkeiland is een exploitatieovereenkomst 
gesloten met een ontwikkelaar. Vertraging van het bouwproces wordt niet in de overeenkomst benoemd en de 
exploitatiebijdrage wordt niet geïndexeerd.  

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Contante waarde per 1-1-2011 Contante waarde per 1-1-2012 Verschil

MPG2011 MPG2012

8.622 5.940- 14.562-
Nagenoeg geen verschil.
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Gronduitgifte Bedrijven
>Netto uitgeefbaar   724.851 m²
>Uitgegeven per 31-12-2011 642.701 m²
>Nog uit te geven per 01-01-2012   82.150 m²

Projectnaam Bedrijventerrein noordersluis (3.8) 

algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm Bouwgrondexploitatie
>Huidige status In exploitatie
>Planvormingsfase Uitvoering
>Risicodrager Grondbedrijf
>Risicoprofiel Laag

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van een bedrijventerrein

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 juli 1990
>Einddatum exploitatie 31 december 2023
>Saldo op eindwaarde 31 december 2023 € 651.347

>Saldo op contante waarde 1 januari 2012 € 359.276
>Reeds genomen resultaat  € 5.264.215
>Totaal resultaat  € 5.659.490

>Getroffen voorziening n.v.t.

BEdrijVEntErrEin noordErSLuiS (3.8)



Gemeente Lelystad, Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2012 44

noordErSLuiS (3.8) 

Plan
Noordersluis is een gezoneerd bedrijventerrein. Dit bedrijventerrein bestaat al van voor de gemeente wording. In 
1990 zijn twee deelexploitaties samengevoegd tot een grondexploitatie.
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 Haven-
diep. 
Het uitgeefbaargebied is ca. 64,3 ha. Er kan nog ca. 8,2 ha worden uitgegeven.
Buiten het uitgeefbaar terrein bestaat het gebied uit verharding (ca. 8,9 ha.) en groen en water (ca. 45,9 ha.).

Exploitatie
Alle gronden binnen de exploitatie zijn reeds door de gemeente verworven. Het gehele gebied is bouw- en woonrijp 
gemaakt, met uitzondering van het gebied gelegen ten noorden en zuiden van het woonwagenkamp aan de Vaart-
weg. Voor deze gebieden is een nieuw inrichtingsplan gemaakt en worden momenteel bouwrijp gemaakt. 

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 gebieden Vaartweg-noord en de kavel in de noordoost hoek moeten nog bouwrijp worden gemaakt. De markt is 
momenteel gunstig betreffende aanbestedingen van civieltechnisch werk.

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Contante waarde per 1-1-2011 Contante waarde per 1-1-2012 Verschil

MPG2011 MPG2012

6.358.571 5.659.491 699.080-
Hogere kosten en extra rentelasten i.v.m. aangpeast uitgiftetempo, aanpassing inflatieparameters.
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Gronduitgifte Bedrijven
>Netto uitgeefbaar   197.099 m2

>Uitgegeven per 31-12-2011 160.447 m2

>Nog uit te geven per 01-01-2012   36.652 m2

Projectnaam Bedrijventerrein  
 noordersluis-zuidoost (3.8.1)  

algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm Bouwgrondexploitatie
>Huidige status In exploitatie
>Planvormingsfase Uitvoering
>Risicodrager Grondbedrijf
>Risicoprofiel Laag

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van een bedrijventerrein

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 juli 2002
>Einddatum exploitatie 31 december 2021
>Saldo op eindwaarde 31 december 2021 € 2.292.680

>Saldo op contante waarde 1 januari 2012 €    1.511.132
>Reeds genomen resultaat  € 2.929.329
>Totaal resultaat  € 4.440.461

>Getroffen voorziening n.v.t.

BEdrijVEntErrEin noordErSLuiS-zuidooSt (3.8.1)
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noordErSLuiS-zuidooSt (3.8.1) 
Plan
Noordersluis (Zuid-Oost) 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.
Voor dit complex is het bestemmingsplan herzien. De mogelijkheid om bedrijfswoningen te realiseren is in het 
herziene bestemmingsplan niet meer opgenomen. 

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 uitgeefbaargebied is ca. 19,7 ha. Er is ca. 16 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 reeds door de gemeente verworven. Het gehele gebied is bouw- en woonrijp 
gemaakt.  
De grondexploitatie zal in 2012 worden herzien en aangeboden aan de Raad. 
De cluster verkoop en relaties van de afdeling EVO heeft met enkele belangstellenden contacten voor de aankoop 
van ca. 12.000m². Naar verwachting kan dit complex in 2021 worden afgesloten.

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. 
De looptijd is verlengd tot en met 2021 als gevolg van de economische omstandigheden. 

Kansen:
Bij de post onvoorzien is een bedrag opgenomen voor onvoorziene zaken. Tot op heden zijn er nog geen signalen 
dat dit bedrag hiervoor nodig is. Verder wordt de kans op een hogere uitgifteprijs en rentewinst door snellere 
uitgifte wordt geschat op gemiddeld.

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Contante waarde per 1-1-2011 Contante waarde per 1-1-2012 Verschil

MPG2011 MPG2012

3.756.688 4.441.437 684.749
Betreft vrijval budgetten bij herziening grondexploitatie.
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Gronduitgifte Bedrijven
>Netto uitgeefbaar   41.355 m2

>Uitgegeven per 31-12-2011 20.925 m2

>Nog uit te geven per 01-01-2012 20.430 m2

Projectnaam Bedrijventerrein Westerdreef (3.8.1-w) 

algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm Bouwgrondexploitatie
>Huidige status In exploitatie
>Planvormingsfase Uitvoering
>Risicodrager Grondbedrijf
>Risicoprofiel Hoog

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van een bedrijventerrein

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 januari 1997
>Einddatum exploitatie 31 december 2021
>Saldo op eindwaarde 31 december 2021 € 254.263

>Saldo op contante waarde 1 januari 2012 € 167.696
>Reeds genomen resultaat  €   349.832
>Totaal resultaat  € 517.528 

>Getroffen voorziening n.v.t.

BEdrijVEntErrEin WEStErdrEEF (3.8.1-W)
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BEdrijVEntErrEin WEStErdrEEF (3.8.1-W) 
Plan
Het exploitatiegebied bedrijventerrein Westerdreef is de voormalige groenstrook op het bedrijventerrein Noordersluis 
langs de Westerdreef. Door de vraag naar bedrijfslocaties met een goede zichtbaarheid vanaf doorgaande wegen is de 
strook langs de Westerdreef als bedrijventerrein ingericht. Van de gronduitgifte is 51% gerealiseerd.

Exploitatie
Alle gronden zijn in bezit van de gemeente Lelystad. Binnen dit complex liggen nog twee percelen die uitgegeven kunnen 
worden, namelijk het voormalige fietscrossterrein in het noorden en het zuidelijk perceel op de hoek van de Zuiverings-
weg, samen groot ca. 20.430m². 

risico’s

Bedreigingen:
Door vertraging in de markt en mogelijke bodemverontreiniging gaat de gronduitgifte langer duren dan werd voorzien. Dit 
heeft, door extra renteverliezen, negatieve invloed op het exploitatieresultaat. De looptijd is verlengd tot 2021 als gevolg 
van de huidige economische omstandigheden. 

Kansen:
De noord- en de zuidkavel moeten nog bouwrijp gemaakt worden. Op dit moment is de markt gunstig bij aanbestedingen 
van civieltechnisch werk.

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Contante waarde per 1-1-2011 Contante waarde per 1-1-2012 Verschil

MPG2011 MPG2012

854.021 517.528 336.493-
Betreft renteverlies als gevolg van aanpassing uitgifte tempo.
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Gronduitgifte 
>Netto uitgeefbaar   41.176 m²  
>Uitgegeven per 31-12-2011 33.781 m²
>Nog uit te geven per 01-01-2012 13.395 m²

Projectnaam rivierenbuurt-zo (4.2.5)

algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm Bouwgrondexploitatie
>Huidige status In exploitatie
>Planvormingsfase Uitvoering
>Risicodrager Grondbedrijf
>Risicoprofiel Hoog

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van woningen en bedrijfspanden

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 januari 2000
>Einddatum exploitatie 31 december 2023
>Saldo op eindwaarde 31 december 2023 €       135.349

>Saldo op contante waarde 1 januari 2012 €         82.137 
>Reeds genomen resultaat  €       513.095
>Totaal resultaat  €      595.232

>Getroffen voorziening n.v.t.

riViErEnBuurt-zo (4.2.5)
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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 exploi-
tatiegebied.  

Het plangebied kent een gemengde functie van wonen en werken. Het uitgeefbaar gebied voor wonen is geheel uitgege-
ven. 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 vol-
doende representativiteit.   

Exploitatie
Alle gronden binnen het plangebied zijn door de gemeente verworven. In 2011 is de exploitatie herzien en vastgesteld door 
de raad. Het gehele gebied is bouwrijp gemaakt. Met uitzondering van het gebied Zaanstraat en eerste deel Rivierenlaan 
is het gebied woonrijp gemaakt. Voor de Zaanstraat en eerste deel Rivierenlaan zal nog een nieuw inrichtingsplan worden 
opgesteld. Dat geldt ook voor de groenvoorzieningen in dit gebied. Verder zal samen met de bewoners de verdere inrich-
ting van het manifestatie terrein worden besproken.    

risico’s
 
Bedreigingen:
Het plan is in sterke mate afhankelijk van de afzetbaarheid van de nog uit te geven kavels. Gezien de ervaring met de 
afzet in afgelopen jaren als de economische situatie op de huidige markt wordt het risico als hoog ingeschat. Vandaar de 
looptijd van de exploitatie is verlengd.  

Kansen:
De verlenging van de grondexploitatie geeft tevens kansen op een eerdere verkoop dan gepland. Deze kans wordt als 
gemiddeld ingeschat.

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Contante waarde per 1-1-2011 Contante waarde per 1-1-2012 Verschil

MPG2011 MPG2012

- 595.232 595.232
(Op)nieuw in MPG opgenomen
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Gronduitgifte Bedrijven
>Netto uitgeefbaar   830.101 m2

>Uitgegeven per 31-12-2011 279.732 m2

>Nog uit te geven per 01-01-2012 550.369 m2

Projectnaam Bedrijventerrein Flevopoort (5.8)  

algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm Bouwgrondexploitatie
>Huidige status In exploitatie
>Planvormingsfase Uitvoering
>Risicodrager Grondbedrijf
>Risicoprofiel Midden

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van een bedrijventerrein met 5 clusters

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 januari 2000
>Einddatum exploitatie 31 december 2028
>Saldo op eindwaarde 31 december 2028 €      557.380

>Saldo op contante waarde 1 januari 2012 €  274.700
>Reeds genomen resultaat  €  -
>Totaal resultaat  €  274.700

>Getroffen voorziening € 274.700

BEdrijVEntErrEin FLEVoPoort (5.8)

nadelig

nadelig

nadelig
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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 gereali-
seerd 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 129 ha. waarvan 83,0 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 reeds door de gemeente verworven. Alleen de ondergrond voor de aan te leg-
gen weg die aansluiting geeft op de derde afslag A6 zal nog moeten worden aangekocht. 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 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 zijn meegewogen bij de fasering voor Flevopoort. Het resultaat daarvan is dat voor de fasering een 
uitgifte tempo oplopend van 2,5 ha tot 6 ha/jaar is aangehouden. Voor de looptijd van het plan betekend dit dat deze t.o.v. 
de exploitatie van 2020 met 8 jaar wordt verlengd. De einddatum van de exploitatie komt daarmee op het jaar 2028.

risico’s
 
Bedreigingen:
Het exploitatieresultaat, zeker op de langere termijn bezien, is in hoge mate afhankelijk van de economische ontwikke-
lingen 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 stimu-
lerende 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 reeds is en nog verder moet worden ingericht. De invloed van het herijken en later activeren van investe-
ringen, 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. 

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Contante waarde per 1-1-2011 Contante waarde per 1-1-2012 Verschil 3.8.1 ZO Noordersluis ZO
MPG 2011 MPG 2012

3.756.688                                                  4.441.437                                        684.749          

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Contante waarde per 1-1-2011 Contante waarde per 1-1-2012 Verschil 3.8.1 W Westerdreef
MPG 2011 MPG 2012

854.021                                                     517.528                                            336.493-          

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Contante waarde per 1-1-2011 Contante waarde per 1-1-2012 Verschil 4.2.5 Rivierenbuurt ZO
MPG 2011 MPG 2012

-                                                              595.232                                            595.232          

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Contante waarde per 1-1-2011 Contante waarde per 1-1-2012 Verschil 5.8 Flevopoort
MPG 2011 MPG 2012

37.240                                                       274.700-                                            311.940-          

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Betreft vrijval budgetten bij herziening grondexploitatie.

Betreft renteverlies als gevolg van aanpassing uitgiftetempo.

(Op)nieuw in MPG opgenomen.

Het resultaat van de MPG 2012 is op het niveau van de jaarrekening 2011 gebracht.



Gronduitgifte Woningbouw overige functies
>Netto uitgeefbaar   431.853 m² 10.500 m²
>Uitgegeven per 31-12-2011   54.681 m²          0 m²
>Nog uit te geven per 01-01-2012 377.172 m² 10.500 m²

Projectnaam Warande(5.9.9)  

algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm Bouwgrondexploitatie
>Huidige status In exploitatie
>Planvormingsfase Uitvoering
>Risicodrager Grondbedrijf
>Risicoprofiel Hoog

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van woningbouw, uitbreidingsgebied

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 januari 2007
>Einddatum exploitatie 31 december 2021
>Saldo op eindwaarde 31 december 2021 €        987.737

>Saldo op contante waarde 1 januari 2012 € 648.811
>Reeds genomen resultaat  €             -
>Totaal resultaat  € 648.811

>Getroffen voorziening € 648.811

WarandE (5.9.9)
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WarandE (5.9.9)
 
Plan
Het 1ste 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). 
Het eerste deelgebied van Warande bevat circa 1.547 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/voorzieningenclus-
ter gepland. Van de gronduitgifte ten behoeve van woningen is 13% gerealiseerd, voor de overige 87% (groot 377.172 m²) 
worden de resterende gronduitgifte gefaseerd in de jaren van 2012 tot en met 2021.

Exploitatie
Alle gronden binnen de exploitatie zijn reeds door de gemeente verworven. Het gebied is gedeeltelijk bouwrijp gemaakt. 
De gronduitgifte van zowel particuliere en projectmatige projecten is in 2009 gestart. 
In de herziening 2010 is het uitgangspunt voor het oplevertempo van de woningbouw een gemiddelde van 200 – 250 wonin-
gen per jaar.In de afgelopen jaren is gewerkt aan de totstandkoming van de eerste projecten in Warande. Deze projecten 
beslaan productiejaargangen van gemiddeld 100 woningen. Die opleveringen hebben plaatsgehad in het goedkoopste en 
in het duurste segment. 
Het middensegment, van oudsher het domein van projectontwikkelaars is ver achtergebleven. Het middensegment lijdt 
onder de dubbele financieringskramp: enerzijds krijgen ontwikkelaars de banken niet meer tot projectfinanciering, 
anderzijds zijn de eisen voor nieuwe hypotheeknemers zodanig verscherpt dat de doorstroming van het lage naar het mid-
densegment stagneert. Voor deze eerste woningen zijn voorinvesteringen gepleegd zoals verwerving en bouwrijp maken. 
Bijsturing en een nieuwe werk- en denkwijze van de eerste fase van Warande wordt steeds belangrijker. Als gevolg van de 
economische crisis zal de grondexploitatie van Warande in het vierde kwartaal van 2012 worden herzien en aan de Raad 
worden voorgelegd. Bij deze herziening wordt een aantal keuzes aan de Raad voorgelegd op het gebied van fasering, pro-
gramma infrastructurele werken. De te maken keuzes zijn van invloed op het resultaat van de grondexploitatie. Daarom is 
in deze MPG voorlopig uitgegaan van het resultaat van de getroffen voorziening genoemd in de jaarrekening 2011.

risico’s 

Bedreigingen:
Het eindresultaat is afhankelijk van de werkelijke uitgifte t.o.v. de opgenomen fasering in de grondexploitatie. In de hui-
dige 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. 

Kansen:
Op dit moment is de markt gunstig bij aanbestedingen van civieltechnisch werk. Ondanks de aanpassingen van de een-
heidsprijzen 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.

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Contante waarde per 1-1-2011 Contante waarde per 1-1-2012 Verschil

MPG2011 MPG2012

353.035 648.811- 1.001.846
Het resultaat van de MPG 2012 is op het niveau gebracht van de jaarrekening 2011.



Gronduitgifte Bedrijven
>Netto uitgeefbaar   466.828 m²
>Uitgegeven per 31-12-2011 363.931 m²
>Nog uit te geven per 01-01-2012 102.897 m²

Projectnaam Bedrijventerrein Larserpoort (7.8.1)  

algemene gegevens
>Ontwikkelingsvorm Bouwgrondexploitatie
>Huidige status In exploitatie
>Planvormingsfase Uitvoering
>Risicodrager Grondbedrijf
>Risicoprofiel Laag

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van een bedrijventerrein

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 juli 1990
>Einddatum exploitatie 31 december 2020 
>Saldo op eindwaarde 31 december 2020 € 1.357.368

>Saldo op contante waarde 1 januari 2012 € 933.282
>Reeds genomen resultaat  € 3.542.894
>Totaal resultaat  € 4.476.176

>Getroffen voorziening n.v.t.

BEdrijVEntErrEin LarSErPoort (7.8.1)
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BEdrijVEntErrEin LarSErPoort (7.8.1) 

Plan
Larserpoort is een bedrijventerrein bedoeld voor hoogwaardige en logistieke bedrijven. De typering is een modern be-
drijventerrein met zichtlocatie. De uitstraling heeft een regionale en (inter)nationale aantrekkingskracht. 
De huidige bestemming is groothandel (voedings- en genotsmiddelen, consumenten artikelen, machines, apparaten en 
toebehoren), vervoer en communicatie.
De milieucategorie van Larserpoort ligt tussen de 2 en 5 en heeft vooral betrekking op de vervoersaantrekkende werking 
van de bedrijven. 
De inrichting is functioneel, toegesneden op weginfrastructuur. Het parkeren wordt opgelost op de eigen kavel. 
De zichtlocaties voor representatieve bedrijven zijn langs de A6 en de N302 gezoneerd.

Het plan is ca. 63 ha groot en wordt begrensd aan de noordzijde door de Larserweg, aan de westzijde door de A6, aan de 
oostzijde door de Meerkoetenweg en aan de zuidzijde door agrarisch gebied (Omala-gebied).
Het uitgeefbaar gebied is ca. 46,7 ha. Er is ca. 36,4 ha uitgegeven. 
Buiten het uitgeefbaar terrein bestaat het gebied uit verharding (ca. 4,2 ha) en groen en water (ca. 11,9 ha).

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. 
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. Deze kosten zijn opge-
nomen in de herziene grondexploitatie. Deze kosten moeten nog worden uitgevoerd in 2012. De herziene grondexploitatie 
is op 9 februari 2010 vastgesteld door de Raad. 
In de herziene grondexploitatie zijn in overleg met de cluster verkoop en relaties van de afdeling EVO de gehanteerde 
grondprijzen naar boven toe bijgesteld.

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. 
Indien een te vestigen bedrijf geen gebruik wil maken van breedband, zullen de voorinvesteringen niet verrekend kunnen 
worden met de grondverkoop.

Kansen:
In de exploitatie zijn nog posten opgenomen voor : ophogen bouwkavels, verharding op de kavels en tijdelijke maatrege-
len. Tot op heden zijn er nog geen signalen dat dit bedrag hiervoor nodig is.

Verschillenanalyse (MPG 2011-2012)

Contante waarde per 1-1-2011 Contante waarde per 1-1-2012 Verschil

MPG2011 MPG2012

4.827.504 4.476.176 351.328-
Betreft aanpassing inflatieparameters en verlenging van de looptijd i.v.m. een lager uitgiftetempo.
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2. FINANCIËLE POSITIE GRONDBEDRIJF  

(stand van zaken per 1 januari 2012) 

2.1.  ALGEMEEN  

 
Beheersverordening 
In 2010 is de Beheersverordening van het Grondbedrijf herschreven. In deze Beheersverordening is 
de vorming van reserves en voorzieningen niet meer beschreven. De reserves en voorzieningen 
worden overeenkomstig de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
Provincies en Gemeenten en de Financiële Verordening Gemeente Lelystad gevormd en verwerkt (In 
artikel 7 van de Beheersverordening Grondbedrijf staat deze verwijzing 
 
In de beheersordening wordt  in artikel 11  het volgende over het Meerjarenperspectief Grondbedrijf 
vastgelegd: 

1. De directeur Grondbedrijf is belast met de ambtelijke beleidsadvisering omtrent het 
opstellen van het jaarlijkse Meerjaren Perspectief Grondbedrijf/beleid 

2. In het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG) worden de geactualiseerde resultaten van 
alle grondexploitaties verzameld en gespiegeld aan de voor deze gebiedsontwikkeling 
gestelde beleidsdoelen.  

3. In het MPG wordt op basis van de bij alle grondexploitaties aanwezige risicoanalyses, 
ingegaan op het totaal van de aanwezige en noodzakelijke risicovoorzieningen en wordt 
een totaalrapportage gegeven van het weerstandsvermogen van het grondbedrijf. 

4. Het MPG wordt opgesteld op basis van de cijfers van de laatst opgestelde jaarrekening 
grondbedrijf. 

5. Het concept van het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf wordt aansluitend aan de 
voorlopige vaststelling van de jaarrekening aan het college aangeboden. 

6. De gemeenteraad stelt het meerjaren Perspectief Grondbedrijf definitief vast.  
 
Meerjarenperspectief Grondbedrijf 
De meerjarenperspectief grondbedrijf bestaat uit het weerstandsvermogen: 

1. middelen waarover het Grondbedrijf beschikt of kan beschikken om niet begrote 
kosten te dekken en 

2. totale som van de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen maar van 
materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie.  

 
In het meerjarenperspectief wordt een beeld geschetst van geldelijke afdrachten voor de komende 
tien jaar aan het concern, indien de reserves dit toelaten.  
De reserves zijn bedoeld om enerzijds gewenste ruimtelijke ontwikkelingen met verlies te kunnen 
realiseren en anderzijds om risico’s af te dekken. Voorzieningen zijn bedoeld voor verplichtingen en 
verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar wel redelijkerwijs in te schatten. 
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(Winst)afdrachten  
Voordat tot eventuele afdracht aan de Reserve Ontwikkeling Stad wordt overgegaan, wordt eerst na 
eventuele onttrekkingen de Algemene Reserve aangevuld tot het niveau conform de IFLO-norm 
(Inspectie Financiën Lagere Overheden) zijnde 10% van de boekwaarde van de A-staten minus de 
voorzieningen, ten laste van de Reserve Risico Grondexploitatie. Gelet op de huidige inzichten en 
programmering is de verwachting dat afdrachten naar de ROS niet voor 2018 plaats vinden. 
 
Geïnvesteerd vermogen 
Uit de jaarrekening 2011 volgt dat het geïnvesteerd vermogen in het grondbedrijf € 142.841.631,- 
bedraagt per 31 december 2011.  
De Algemene Reserve bedraagt na winstbestemming € 473.609,-, de Reserve Risico Grondexploitatie 
€ 5.768.715,-, tezamen is dit € 6.242.324,-. 
Om nadelige verliezen af te kunnen dekken is een zestal voorzieningen gevormd cq. opgewaardeerd 
voor € 7.558.285,- ten laste van het resultaat 2011. In totaal zijn er twaalf voorzieningen  voor  
€ 20.189.398.  Per 31 december 2011 heeft het Grondbedrijf een bedrijfsvoorraad grond van ca. 816,1 
ha. Het risico ten aanzien van het geïnvesteerd vermogen minus de genoemde reserves en 
voorzieningen bedraagt € 142.841.631,- -/- € 6.242.324,- -/- € 20.189.398,- is € 116.409.909,-, ofwel  
€ 14,26 per m² .  

 

Stand en mutatie van de Reserves 
en Voorzieningen

per 1-1-2011 mutatie 2011 per 31-12-2011 
vóór resultaat-
bestemming

resultaat-
bestemming

per 31-12-2011 
na resultaat-
bestemming

Algemene reserve 1.177.276€     1.100.000-€   77.276€         396.333€    473.609€       

Reserve Risico Grondexploitatie 10.887.397€   2.044.208€   12.931.605€   7.162.890-€  5.768.715€     
Reserve Antwoord van Lelystad 2.329.380€     1.582.416-€   746.964€       746.964€       
Reserve Kust 4.734.084€     201.199€      4.935.283€     4.935.283€     
Reserve Exploitatierisico Stadshart 2.178.145€     2.178.145-€   -€              -€              
Reserve Erfpachtgronden 680.670€       680.670€       680.670€       
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen 3.505.721€     31.139€        3.536.860€     3.536.860€     
Reserve grondexploitatierisico Omala 1.500.000€     1.000.000€   2.500.000€     2.500.000€     
Totaal bestemmingsreserves 25.815.397€   484.015-€      25.331.383€   7.162.890-€  18.168.493€   

Voorziening Stadshart 1.361.000€     1.361.000€     1.361.000€     
Voorziening Hanzepark 2.471.381€     2.471.381€     97.907€      2.569.288€     
Voorziening onderhanden werken -€              -€              6.928.613€  6.928.613€     
Voorziening Larserpoort niet in exploitat 4.758.847€     586.026-€      4.172.821€     4.172.821€     
Voorziening Larserknoop 826.068€       826.068€       826.068€       
Voorziening Restgebieden Warande 2.917.829€     2.917.829€     187.251€    3.105.080€     
Voorziening Warande deelgebied 1 648.811€       648.811€       648.811€       
Voorziening overslagterminal 1.361.341€     1.361.341-€   -€              -€              
Voorziening Noordzoom fase 1 oost -€              -€              14.790€      14.790€         
Voorziening Werkeiland -€              -€              55.024€      55.024€         
Voorziening Flevopoort -€              -€              274.700€    274.700€       
Voorziening Werkeiland binnengebied 173.925€       173.925€       173.925€       
Voorziening De Waterwijzer 59.277€         59.277€         59.277€         
Totaal voorzieningen 14.578.479€   1.947.367-€   12.631.113€   7.558.285€  20.189.398€   

Totaal reserves en voorzieningen 41.571.153€   3.531.381-€   38.039.772€   791.728€    38.831.500€   

Overzicht geïnvesteerd vermogen minus reserves en voorzieningen
afgezet tegen voorraad grond per m2 van 2007 tot en met 2011

2011 2010 2009 2008 2007
Bedrijfsvoorraad in ha. 816,1 840 860,5 956 844
Geïnvesteerd vermogen in miljoenen  €         116  €         113  €         111  €           97  €           54 
Per m²  €       14,26  €       13,41  €       12,87  €       10,16  €        6,40 
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Het geïnvesteerd vermogen laat een toename zien ten opzichte van 1 januari 2011 van € 2,4 miljoen. 
Deze toename wordt grotendeels veroorzaakt doordat er meer geïnvesteerd is dan dat er gronden zijn 
uitgegeven. De investeringen die gemaakt zijn betreft het  bouw- en woonrijp maken van diverse 
gebieden, met name in de Warande 1ste deelgebied en Hoofdstructuur, Kust, het Stadshart, 
industrieterrein Noordersluis en Hanzepark. De verkoop van gronden vond met name plaats in de 
gebieden: Hanzepark en Warande en de Kust (Bataviastad en Houtribhoogte).  
 

2.2.  ALGEMENE RESERVE GRONDBEDRIJF  

 
Uit hoofde van een verantwoord financieel beleid met betrekking tot het Grondbedrijf is het raadzaam 
reservemiddelen te hebben voor met name: 

a. afdekking van tekorten van negatieve grondexploitaties bij de start van een complex; 
b. afboeking van boekwaarden van terreinen c.q. panden die de marktwaarde te boven gaan; 
c. incidentele tegenvallers buiten lopende complexen; 
d. specifieke doelen welke door de Raad worden bepaald. 

Uitgangspunt hierbij is dat grondexploitaties, uit zichzelf of indien nodig door middel van een bijdrage, 
minimaal sluitend moeten zijn. 
Om in het vervolgtraject de vinger aan de pols te kunnen houden, is het noodzakelijk dat jaarlijks in 
ieder geval de bestuurlijk vastgestelde grondexploitaties worden herzien of geactualiseerd en bezien 
worden op kansen en risico’s. Daarnaast moeten de complexen zonder grondexploitatie jaarlijks 
worden bezien op actualiteit en worden beoordeeld of de boekwaarde nog reëel is; kan de 
boekwaarde terugverdiend worden in de toekomst. 
 

Per 1 januari 2012 bedraagt de stand van de Algemene Reserve  
Grondbedrijf na resultaatbestemming € 473.609,-. 

 
Benodigde Algemene Reserve Grondbedrijf conform de IFLO-norm  
per 31 december 2011        € 1.958.230,- 
De stand van de Algemene Reserve Grondbedrijf  

bedraagt per 1 januari 2011: € 1.177.276,- 
Onttrekking ten gunste van het rekeningtekort 
Van de gemeente Lelystad:             € 1.100.000,- -/-  
Storting ten laste van de Reserve Risico  
Grondexploitatie:      €    396.333,-   
Saldo per 31 december 2011:       €    473.609,- 
Het tekort bedraagt per 31 december 2011 €  1.484.621,- 
Bij de Kadernota 2012 besloten onttrekking t.g.v. de 
Algemene Reserve van de gemeente Lelystad  € 1.200.000,- -/- €   473.609,- -/- 
Saldo vóór resultaatbestemming per 31 december 2012  €             0,- 

 
 
De benodigde hoogte van de algemene reserve hangt samen met het terugverdienen van het 
geïnvesteerde vermogen buiten de vastgestelde grondexploitaties. Bij de vastgestelde 
grondexploitaties zijn de financiële consequenties reeds geaccepteerd en als zodanig verwerkt in de 
bestemmingsreserves of algemene reserves. Door de raad is bij het MPG 2011 besloten de hoogte 

Het geïnvesteerde vermogen is als volgt opgebouwd: per 01-01-2011 mutatie 2011 per 31-12-2011

Onderhanden werken 100.044.124€  13.913.149€  113.957.273€  
Gronden zonder kostprijsberekening 41.793.015€    13.873.538-€  27.919.477€    
Hoofd-infrastructurele werken 241.367-€         244.892€       3.525€             
Overige werken 966.973€         5.616-€          961.356€         
Herstructurering 1.847.247-€      1.847.247€    -€                

140.715.498€  2.126.133€    142.841.631€  
Grondverkopen "akte nog te transporteren" 260.790-€         260.790€       -€                

Geïnvesteerd vermogen 140.454.708€  2.386.923€    142.841.631€  
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van de reserve te baseren op de IFLO-norm (Inspectie Financiën Lagere Overheden), zijnde 10% van 
de boekwaarde van de A-staten minus de getroffen voorzieningen. 
 
Zie ook paragraaf 3.3. van deze nota voor raming nieuwe stand van de Algemene Reserve 
Grondbedrijf per jaar.  
 
Het budgetbeheer van deze reserve is ondergebracht bij het Grondbedrijf. Er wordt geen rente aan 
deze reserve toegevoegd. 
 

2.3.  BESTEMMINGSRESERVES  

2.3.1.  RESERVE RISICO GRONDEXPLOITATIE  
 
De reserve dient ter dekking van de risico’s in de bestuurlijk vastgestelde grondexploitaties.  
Het onttrekken van middelen uit deze reserve vindt pas plaats bij zodanige tegenvallers (kosten en/of 
opbrengsten), die niet binnen de vastgestelde grondexploitaties kunnen worden opgevangen.  
Jaarlijks wordt de hoogte van deze reserve opnieuw bepaald op basis van de geactualiseerde 
grondexploitaties. 
 
 

Benodigde buffer per 31 december 2011     € 16.190.127,- 
Reeds afgedekte risico ’s in voorzieningen m.b.t.: 
Hanzepark       €  2.569.288,- 
Warande deelgebied 1     €     648.811,- 
Bedrijventerrein Flevopoort    €     274.400,- €  3.492.799,- 

 Stand van de Reserve Risico Grondexploitatie    € 12.697.328,- 
           

De stand van de Reserve Risico Grondexploitatie  
bedraagt per 1 januari 2011 € 10.887.397,- 

Overheveling saldo Reserve Risico Stadshart    €   1.852.208,-  
Overheveling risicobuffer wijkontw.plan NW      €     192.000,-   

€ 12.931.605,- 
Storting bedrijfsresultaat na voorzieningen €  6.766.557,- -/- 
Onttrekking t.g.v. de Algemene Reserve GB €     396.333,- -/- 
De stand van de Reserve Risico Grondexploitatie 

bedraagt per 31 december 2011   €  5.768.715,- 
Extra voorziening getroffen voor onderhanden werken  €  6.928.613,- 

         € 12.697.328,- 
 
De buffer zal op grond van de risicoprofielen naar verwachting per 1 januari 2013 circa € 12,63 miljoen 
bedragen. Dit komt overeen met 3,70% van de nog te maken kosten en opbrengsten per die datum. 
 
Het budgetbeheer van deze reserve is ondergebracht bij het Grondbedrijf. Op deze reserve wordt 
geen rente bijgeschreven. 
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2.3.2.  RESERVE ERFPACHTGRONDEN 
 
Het doel van deze reserve is het afdekken van risico’s ten aanzien van de in erfpacht uitgegeven 
gronden en de op lange termijn verhuurde gronden. 
  
De stand van de bestemmingsreserve Erfpachtgronden bedraagt per 1 januari 2012 € 680.670,-.  
De omvang van de reserve is bepaald op € 680.670,-. Op deze reserve wordt geen rente meer 
bijgeschreven en vinden geen stortingen meer plaats. Bij de vaststelling van de Nota Reserves en 
Voorzieningen 2001 is gesteld dat bezien moest worden of de hoogte van deze reserve voldoende of 
onvoldoende was ten opzichte van de eventueel te dragen risico’s.  
 
Naast de reserve is er een project erfpachtgronden waarop de kosten en opbrengsten worden 
verzameld. Het saldo van dit project erfpachtgronden valt jaarlijks in het bedrijfsresultaat.  
In 2011 heeft een afdracht plaats gevonden aan het bedrijfsresultaat van € 346.462,- 
 
Bij de kadernota 2012-2015 is besloten om in 2012 de reserve erfpachtgronden € 680.670 op te 
heffen en vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve van de gemeente Lelystad. 
 
 

2.3.3.  RESERVE EXPLOITATIERISICO STADSHART   
 

De stand van de reserve Exploitatierisico Stadshart 
bedraagt per 1 januari 2012: € 0 

 
In 2011 heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 325.937,- conform besluit B10-04347. Het restant 
ad € 1.852.208,- is afgestort in de Risico Reserve Grondbedrijf.  
Omdat de grondexploitatie Stadshart binnen het grondbedrijf is gebracht zal deze vanaf nu in dezelfde 
systematiek mee draaien als de andere grondexploitaties.  

 

2.3.4.  RESERVE BOVENWIJKSE VOORZIENINGEN 
 
Met behulp van de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen wordt dat deel van de grondkosten 
gefinancierd dat niet rechtstreeks aan één complex kan worden toegerekend. De hoogte van de 
omslag voor de voeding van deze reserve is per 01-01-2004 bepaald op € 6,- per m² uitgeefbaar 
terrein excl. BTW. In de grondexploitatie worden de bedragen jaarlijks geïndexeerd; in 2012 is het 
bedrag inmiddels € 7,60 per m². De afdracht aan de reserve vindt plaats naarmate het uitgeefbare 
terrein daadwerkelijk wordt uitgegeven.  
Andere voeding van de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen kan bestaan uit het verkrijgen van 
subsidies in het kader van realisatie van de werken die in de nota zijn opgenomen of aanwending van 
algemene subsidies. Tevens kan er sprake zijn van bijdragen van derden. 
Naast de inkomsten voor deze reserve uit de afdracht van de grondexploitaties staan de kosten van 
het realiseren van de voorgenomen bovenwijkse voorzieningen. 
In 2004 is een Nota Bovenwijkse Voorzieningen Lelystad opgesteld, die inzicht geeft in de te 
verwachten infrastructurele voorzieningen die ten laste van deze reserve zullen worden gebracht.  
De gemeenteraad heeft op 17 juni 2004 besloten om de uitgangspunten en prioriteitstelling zoals 
vermeld in de Nota Bovenwijkse Voorzieningen april 2004 vast te stellen.  
Op basis van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening is een nieuwe Nota Bovenwijkse Voorzieningen 
Lelystad op basis van de nieuwe Wet  ruimtelijke ordening opgesteld. Deze zal in het vierde kwartaal 
2012 ter besluitvorming worden aangeboden. 
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Tegenover bovengenoemde stortingen zijn in de Nota Bovenwijkse Voorzieningen de uitvoering van 
werken opgenomen. 
Op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening is een herziene Nota Bovenwijkse Voorzieningen Lelystad 
opgesteld. Deze wordt in het vierde kwartaal 2012 ter besluitvorming aan de Raad  aangeboden. 
 
De stortingen in de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen zijn exclusief de stortingen uit Warande  
ad € 16.651.138. Deze gelden worden in het complex Warande Hoofdstructuur gereserveerd voor de 
uitgaven ten behoeve van de ontwikkeling van de Warande.  
 
Het budgetbeheer van deze reserve is ondergebracht bij het Grondbedrijf. Op deze reserve wordt 
jaarlijks 4,25% rente bijgeschreven. 
  

Stand van de bestemmingsreserve Bovenwijkse Voorzieningen

Per 1 januari 2012 € 3.536.861
Rentebijschrijving +/+ € 150.317
Subtotaal € 3.687.178     

Verwachte stortingen t/m 2016:
2012 € 302.396         
2013 € 241.835         
2014 € 374.374         
2015 € 480.967         
2016 € 450.661         

Totaal verwachte stortingen (nominaal): +/+ € 1.850.233     
Subtotaal € 5.537.411     

Verplichtingen volgens vastgestelde grondexploitatie of besluitvorming:
Besluit Omschrijving

B12-21559 Reservering bereikbaarheid zuidelijk Lelystad -/- € 650.000       

Reserveringen conform besluit Bovenwijkse Voorzieningen 
(besluit over reserveringen dient nog plaats te vinden)

Besluit Omschrijving

B12-23329 Bovenwijkse Voorzieningen
Aanpassingen verlengde Torenvalkweg € 1.805.000      
Aanpassing Larserweg € 975.000         
Totaal -/- € 2.780.000     

Nog beschikbare middelen (nominaal): € 2.107.411     

Voor de periode 2017 - 2021 zijn nog onderstaande stortingen voorzien:
2017 € 367.118         
2018 € 571.781         
2019 € 390.426         
2020 € 528.151         
2021 € 534.505         

€ 2.391.981
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2.3.5.  RESERVE KUST 
 
De reserve Kust is bedoeld om de resultaatverschillen tussen de grondexploitaties van de 
onderscheiden deelgebieden aan de kust te egaliseren. Hierbij moet het uiteindelijke resultaat 
tenminste € 0,- zijn.  
Belangrijk voor de totale realisatie van het plan is dat onderdelen met een relatief hoge opbrengst 
bijdragen in de financieel zwakkere onderdelen en dat daarbij de hoofdinfrastructurele werken worden 
gerealiseerd.  
Dit houdt in dat positieve resultaten niet in het bedrijfsresultaat tot uitdrukking komen, maar in de 
reserve Kust gestort worden. Negatieve resultaten worden ten laste van deze reserve gebracht.  
De reserve heeft betrekking op het gebied dat wordt aangegeven in het masterplan Kust. De 
berekening wordt vooralsnog beperkt tot die onderdelen die in de eerste 10 jaar gerealiseerd worden.  
 

De stand van de reserve Kust bedraagt per 1 januari 2012 € 4.935.283,- 
 
Het budgetbeheer van deze reserve is ondergebracht bij het Grondbedrijf. Op deze reserve wordt 
4,25% rente bijgeschreven. 
 

2.3.6.  RESERVE GRONDEXPLOITATIERISICO OMALA 
 
De exploitatie van de gronden gelegen tussen het bedijventerrein Larserpoort en de luchthaven 
Lelystad is door OMALA NV in 2011 ter hand genomen ten behoeve van de CV (Airport Garden City 
CV).  In 2011 is door de drie vennoten de eerste onverdeelde kavel, Larserpoort Barenbrug, 
economisch ingebracht in de CV. Tegenover de inbreng van de gemeente Lelystad is een lening 
ingesteld van € 2,1 miljoen. Om de risico ’s te beperken is de Juridische eigendom van de kavel bij de 
inbrengende vennoten gebleven.  
Door ieder der drie vennoten is in 2010 aan OMALA NV bij wijze van werkkapitaal een storting van   
€ 1,3 miljoen gedaan.  
 
Bij raadsbesluit op 25 november 2009 tot oprichting van OMALA  is besloten een voorziening in te 
stellen van € 1,0 miljoen en een reserve van € 1,5 miljoen voor het afdekken van opstartrisico ’s. 
 
Bij vaststelling van de jaarrekening 2010 is besloten de voorziening OMALA ad € 1,0 miljoen ook om 
te zetten naar de reserve.) Dit bedrag staat tegenover het risico dat we lopen over het gestorte 
werkkapitaal ad € 1,3 miljoen.  
 

De stand van de reserve OMALA bedraagt per 1 januari 2012 € 2.500.000,- 
 

In de kadernota 2012-2015 is bepaald dat in 2012 uit de reserve OMALA een bedrag ad € 1,5 miljoen 
vrijvalt ten gunste van de Algemene Reserve van de gemeente Lelystad (stand reserve wordt dan € 1 
miljoen). 
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3. RISICOBEHEERSING 

 

3.1  ALGEMEEN 

 
Door de gemeente wordt ter uitvoering van het beleid op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke 
ordening en werkgelegenheid geïnvesteerd in de aankoop, het bouwrijp maken en het beheer van 
gronden. Met deze investeringen gaat de gemeente risico’s aan. De investeringen die het Grondbedrijf 
namens de gemeente pleegt, dienen te worden terugverdiend door verkoop van gronden. 
 
Een van de belangrijkste taken van het Grondbedrijf hierbij is het inschatten van de 
marktmogelijkheden. Dit komt onder andere tot uitdrukking in:  

• het aantal woningen dat de markt kan afnemen, 
• de door de markt op te nemen hoeveelheid bedrijfsterrein, 
• de door de markt op te nemen hoeveelheid grond voor overige commerciële bebouwing 

(kantoren, voorzieningen etc.), 
• de ontwikkeling van de marktrente, 
• en het economisch klimaat waarin de markt moet opereren. 

 
Op basis van dit soort ontwikkelingen dient het Grondbedrijf aan het gemeentebestuur te adviseren 
omtrent: 

• de voorraad aan te houden bouwgrond; 
• de te hanteren marktprijs van te verkopen grond; 

en het moment van bouwrijp maken. 
 
  

3.2  RISICO’S  

 
Binnen het Grondbedrijf is in overleg met de accountant gekozen voor een systematiek waarbij als 
volgt onderscheid wordt gemaakt. 
1. risico's vastgestelde grondexploitaties:  

De risico’s van de vastgestelde grondexploitaties worden afgedekt in de reserve Risico 
Grondexploitatie. De omvang van deze risicobuffer wordt afgestemd op de te verwachten 
risico’s (zie paragraaf 3.4); 

2. algemene risico’s:  
De algemene risico’s zoals afboekingen boekwaarden, compensatie verliezen, incidentele 
tegenvallers e.d. dienen te worden afgedekt binnen de Algemene reserve. 

 

3.3  METHODIEK  ALGEMENE RESERVE 

 
Bij het MPG 2011 is besloten dat de hoogte van de Algemene Reserve wordt bepaald op 10% van het 
geïnvesteerd vermogen in de zogenoemde A-Staten.  
 
Gelet op het beleid om het aantal A-staten te reduceren en hier ook geen rentetoerekening meer op 
toe te passen is in 2011 een gewijzigde systematiek ingevoerd die meer recht doet op het afnemen 
van de risico’s t.a.v. de A-staten en de daarmee samenhangende benodigde Algemene Reserve. 
Voornoemde correlatie is gevonden in de IFLO-norm ( Inspectie Financien Lagere Overheden van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken) 
Deze norm wordt door verschillende provincies en gemeenten gebruikt voor de bepaling van de 
minimaal noodzakelijke weerstandscapaciteit. De IFLO-norm, zijnde 10% van het geïnvesteerde 
vermogen, is een snelle en eenvoudige manier om tot een indicatie van de risico’s te komen. 
Het totaal geïnvesteerde vermogen in de A-staten bedraagt € 27,9 miljoen, terwijl er tevens voor in 
totaal € 8,3 miljoen aan voorzieningen voor deze complexen is getroffen. De netto boekwaarde is circa 
€ 19,6 miljoen. 
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Uitgaande van de IFLO-norm zou een Algemene Reserve van € 2,0 miljoen per ultimo 2011 benodigd 
zijn. De komende jaren zal een aantal A-staten worden afgesloten, of worden nieuwe 
grondexploitaties opgesteld die van A-staat naar B-staat worden overgeheveld. De risico’s t.a.v. deze 
nieuwe B-staten worden meegenomen in de gebruikelijke systematiek, zie hoofdstuk 3.4. 
Complexen die worden afgesloten of waarvan een nieuwe grondexploitatie wordt opgesteld zijn b.v. 

• De Waterwijzer 1.0.0 
• Larserplein 4.8.3 
• Flevokust 7.1.8 
• Larserpoort Klunder 7.8.1 

 
Na het afsluiten/overhevelen van deze complexen zal de benodigde Algemene Reserve van het 
Grondbedrijf de komende jaren verder afnemen naar een geïnvesteerde waarde minus voorzieningen 
van ca. € 17,8 miljoen tot een benodigde Algemene Reserve van € 1,8 miljoen.   
 
De gronden zonder kostprijsberekening (A-staten) hebben een gezamenlijke boekwaarde van  
€ 27,9 miljoen per ultimo 2011. Drie complexen zijn voor het grootste deel verantwoordelijk voor die 
boekwaarde: 
 

• Warande restgebieden. De boekwaarde van Warande restgebieden bedraagt per ultimo 
2011 € 10,0 miljoen. Bij de jaarrekening 2011 is een aanvullende voorziening getroffen van 
€ 0,2 miljoen voor de herwaardering van de gronden naar een m²-prijs van € 25,-. De 
voorziening Warande restgebieden is nu in totaal per 1-1-2012 € 3,1 miljoen.  

• Flevokust-Zuid. Dit plan heeft een boekwaarde van € 4,3 miljoen; dit komt overeen met € 
4,19 per m². Met 3D-Metalforming zal in 2012 een erfpachtcontract worden afgesloten voor 
de eerste fase van 6.767 m². Er zullen nog 2 fasen volgen de komende jaren. 

•  Larserpoort Klunder. De boekwaarde bedraagt per ultimo 2011 € 6,9 miljoen. In 2010 zijn 
onderhandelingen gestart met RVOB over aankoop blote eigendom van de kavel Klunder. 
Na aankoop wordt de kavel ingebracht in de Airport Garden City CV (OMALA). Er is in 2010 
een aanvullende voorziening getroffen van € 0,3 miljoen op de eerder ingestelde 
voorziening van € 3,9 miljoen, in totaal € 4,2 miljoen. Of de hoogte van de getroffen 
voorziening zal volstaan is mede afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen. 

 
 
 

3.4    METHODIEK  RESERVE RISICO GRONDEXPLOITATIE 

 
De hoogte van de Reserve Risico grondexploitatie wordt bepaald op basis van risicoprofielen van de 
bestuurlijk vastgestelde grondexploitaties (B-staten). 
In 2012 is grondexploitatie Lelystad-nw (restgebieden WOP nw) en Rivierenbuurt-zo overgeheveld uit 
het complex WOP-nw en uit het complex zonder kostprijsberekening naar de bestuurlijk vastgestelde 
grondexploitaties.  
De methodiek gaat uit van de kans dat een risico zich voordoet en de omvang van het risico als het 
zich voordoet. Teneinde de risicoanalyse niet te ingewikkeld te maken en overzichtelijk te houden zijn 
zeven risico’s gedefinieerd en zes kansen.  
Per project is gekeken wat de kans is dat het zich voordoet en wat de omvang kan zijn als het zich 
inderdaad voordoet. De scores die gegeven kunnen worden zijn geen als naar verwachting voor het 
beschouwde project de kans of bedreiging zich niet voordoet, laag (30%), gemiddeld (60%) en hoog 
(90%) als het zich naar verwachting wel voordoet. 
 
Risico’s 
Met betrekking tot het risico verwerving wordt als financiële basis gebruikt het bedrag dat volgens de 
grondexploitatie nog besteed moet worden aan verwerving. Naar aanleiding van de inschatting van de 
kans dat het risico (hogere aankoopprijs) zich voordoet en de omvang van de financiële consequentie 
wordt de gewenste risicoreservering berekend. 
Bij het risico bodemverontreiniging wordt als financiële basis gekeken naar het aandeel van de 
verwervingskosten waar zich nog verontreiniging kan voordoen. Hiervoor wordt de verhouding 
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genomen tussen nog te realiseren verkopen en het totaal van de geraamde verkopen. Hierbij wordt er 
van uit gegaan dat over het verkochte geen risico over bodemverontreiniging wordt gelopen. 
De budgetoverschrijding van civiele werken wordt gerelateerd aan de omvang van de nog te besteden 
kosten in dit kader.  

De inschatting van de risico’s als gevolg van het maatschappelijk draagvlak wordt gebaseerd op de 
nog te realiseren opbrengsten. Hierbij wordt gedacht aan vertraging van het project en mogelijke 
afboeking van de projectkosten tot het niveau dat herontwikkeling mogelijk wordt. 

Ook het risico-item van de afzetbaarheid in de markt wordt gerelateerd aan de nog te realiseren 
opbrengsten. Hier wordt eveneens gedacht aan vertraging van het project en extra renteverliezen. 
De mate van contractering geeft aan dat er nog geen zekerheden door een ontwikkelaar zijn gegeven 
en dat dus  geen risico’s door de ontwikkelaar zijn overgenomen. 
 
Voor Warande zijn drie items toegevoegd, namelijk de beoogde afdracht aan de ROS en 
hoofdplanstructuur, en stoppen na het eerste deelgebied. Als gevolg van de verhoging van de 
verwervingsprijs is het plan verdicht om de beoogde afdracht in stand te houden. Door een vertraging 
in de uitgifte als gevolg van de economische malaise heeft een bijstelling naar beneden van de 
beoogde afdracht plaatsgevonden.  De kosten van de hoofdplanstructuur kunnen wijzigen, waardoor 
de afdracht vanuit het 1ste deelgebied ook kan wijzigen. 
 
Kansen 
Bij de kansen worden behalen hogere grondprijs en rentewinst door snellere uitgifte gerelateerd aan 
de nog te realiseren opbrengsten. De aanbestedingsvoordelen worden gerelateerd aan de nog te 
realiseren uitvoeringskosten. Er zijn grondexploitaties, zoals de Kust, waar gesteld is dat bepaalde 
projectonderdelen borg staan voor mogelijke tegenvallers. Het betreft hier dan reeds afgedekte risico’s 
in de grondexploitatie. Ook kan de mate van contractering een kans betekenen aangezien in een 
eindstadium van de ontwikkeling de ontwikkelaar veel risico’s heeft overgenomen. 
Voor Warande is nog een extra item toegevoegd, namelijk het huidige plan verdichten c.q. bezuinigen, 
zodat de geplande afdracht aan de R.O.S. kan worden gerealiseerd. 
 
 
Second-Opinion 
Gelet op de huidige economische omstandigheden is aan het externe bureau Kuiper & Van Tilborg 
gevraagd nog eens naar de gehanteerde methode van risicoanalyse te kijken. Kuiper & Van Tilborg 
heeft het afgelopen jaar een wetenschappelijk onderbouwde methodiek ontwikkeld, waarin onder 
meer ook rekening wordt gehouden met de onderlinge samenhang van risico’s, het geconsolideerd 
effect van de risico’s op de uitkomst van de grondexploitatie en scenariostudies worden uitgevoerd. 
Om het risicoprofiel middels risicoanalyses inzichtelijk te maken, maakt Kuiper en Van Tilborg gebruik 
van een ‘Monte Carlo simulatie”. Volgens deze methode worden de geïnventariseerde risico’s en 
kansen, als variabelen in de exploitaties opgenomen en worden 5.000 scenario’s doorgerekend. Door 
bij elke scenarioberekening te variëren in de bandbreedte van de impact die de risico’s c.q. kansen 
kunnen hebben op de grondexploitatie, ontstaat een statistisch berekende bandbreedte van het 
exploitatieresultaat. Op basis hiervan worden uitspraken gedaan over: 

• De bandbreedte van het exploitatieresultaat per project. 
• Het risicoprofiel (op netto contante waarde per 1-1-2012) per project en het geconsolideerde 

risicoprofiel, uitgedrukt in een verschil tussen het huidige Grondexploitatie resultaat en het, bij 
een waarschijnlijkheid van 80%, minimaal te behalen resultaat. 

• Het risico per project dat de grootste impact heeft op het risicoprofiel. Dit risico dient daarmee 
centraal te staan in een nader te formuleren risicobeheersingstrategie. 

De projecten Stadshart, Flevopoort en Warande zijn op bovengenoemde wijze nader uitgewerkt.  
De resultaten van Warande en Stadshart waren nagenoeg identiek aan de door de gemeente 
gehanteerde systematiek. Bij de exploitatie van Flevopoort is de risico inschatting iets lager 
uitgevallen. 
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3.4.1  ANALYSE 
 

Op basis van de gegevens van vorig jaar en uitgaande van het totale risicoprofiel van 4,26% berekend 
in het MPG 2011, is voor 2012 berekend dat de risicobuffer € 16,2 miljoen dient te bedragen conform 
de jaarrekening 2011. In de grondexploitaties is tot een bedrag van € 3,5 miljoen aan risico ’s gedekt 
in getroffen voorzieningen. De benodigde stand van de Reserve risico grondexploitatie bedraagt 
daardoor € 12,7 miljoen. Door het treffen van een extra voorziening Onderhanden Werken bij de 
jaarrekening 2011 ad € 6,9 miljoen, is de stand van de risicoreserve 1-1-2012 € 5,8 miljoen. 

Voor de bepaling van de  risico’s per vastgestelde grondexploitatie is het risicoprofiel voor eind 2012 
berekend. Het resultaat hiervan is dat een risicobuffer van € 12,63 miljoen eind 2012 gewenst is, 
zie onderstaande tabel.  
 

 
 
De risicobuffer wordt voor het grootste deel gedragen door Stadshart, HanzePark, Kust, Flevopoort en 
Warande 1ste deelgebied.  In 2011 zijn de grondexploitaties Hanzepark, Noordersluis en Rivierenbuurt-
zo herzien/opgesteld. In 2012 zijn Lelystad-nw en Buitenhof bestuurlijk vastgesteld.  
Het risicoprofiel per grondexploitatie correspondeert met gemiddeld 3,70% van de nog te realiseren 
kosten en opbrengsten van ca. € 341 miljoen (zie bijlage 1). Voor de raming van de risicobuffer in de 
toekomst wordt gerekend met deze 3,70%. 
 
 
 
 

RISICOPROFIEL Totaal (Deel)grondexploitaties 22 st.

soort risico eind risico
conclusie factor

(bedrei-
niet laag gemiddeld hoog hoog gemiddeld laag ging)

Verwerving 14           4             1             3             2             3             3             laag 0,6%
Bodemverontreiniging 3             10           8             1             1             11           7             laag 2,8%
Overschrijding civiele werkzaamheden -          3             19           -          -          17           5             laag 3,8%
Maatschappelijk draagvlak -          15           7             -          3             13           6             laag 3,0%
Afzetbaarheid in de markt 1             -          11           10           17           4             -          gemiddeld 5,3%
Mate van contractering 2             2             17           1             2             18           -          laag 4,1%
Hoofdstructuur 21           -          1             -          -          1             -          laag 0,3%
Beoogde afdracht ROS 22           -          -          -          -          -          -          niet 0,0%
Stoppen na 1ste deelgebied 20           1             1             -          -          1             1             laag 0,4%

5,6%

soort kans eind risico
conclusie factor

(kans)
niet laag gemiddeld hoog hoog gemiddeld laag

Behalen hogere grondprijs 1             17           3             1             -          9             12           laag 2,8%
Rentewinst snellere uitgifte 1             19           2             -          -          7             14           laag 2,6%
Aanbestedingsvoordelen 1             1             20           -          -          20           1             laag 3,9%
Reeds afgedekte risico's -          6             13           3             3             16           3             laag 3,7%
Mate van contractering 2             -          20           -          -          20           -          laag 3,8%
Verdichten / bezuinigen 18           2             1             1             2             1             1             laag 0,3%

4,0%

Totaal risicofactor (gewogen) 34,0% risicofactor fin. effect

Totaal financieel belang (in mln.) 37,17 bedreigingen 5,6% negatief 39,90
Maximaal risicogebied (in mln.) 12,63 kansen 4,0% positief 27,28

verwachting dat de kans zich voordoet omvang van de winst als
de kans zich voordoet

kans dat de bedreiging zich voordoet omvang van het verlies als
de bedreiging zich voordoet
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3.4.2 VERSCHILLEN 
 
De verwachting was in de vorige nota MPG dat de benodigde buffer eind 2011 € 13,03 miljoen zou 
moeten zijn. Eind 2012 volgens nota MPG 2012 is de berekening € 12,63 miljoen euro.  

 
Onderstaande tabel geeft het verschil weer van de risicobuffer per grondexploitatie tussen de editie 
van 2011 en de huidige van 2012: 

 

Het verschil tussen de buffer van 2011 t.o.v. 2012 wordt vooral veroorzaakt door: 
1. Het gemiddelde risicoprofiel is van 4,26% naar 3,70% verlaagd, doordat een aantal risico’s nu 

in de grondexploitaties is opgenomen of middels een voorziening is afgedekt, 
2. De grondslag (nog te maken kosten en nog te realiseren opbrengsten) is toegenomen van € 

306 miljoen naar € 341 miljoen door toevoegen van nieuwe grondexploitaties en het 
achterblijven van geraamde investeringen en opbrengsten. 

 
Conclusie is dat per saldo de benodigde risicobuffer in dezelfde orde van grootte blijft € 13,03 miljoen 
in 2011 en € 12,63 miljoen in 2012. 

 

  

Bestuurlijk vastgestelde grondexploitaties
MPG 
2011

MPG 
2012

verschil 
t.o.v. 2011

Stadshart 0.0.0 1.766.000          1.884.000     118.000    
Buitenhof 1.7.7 90.000               412.000       322.000    
Oostervaart-oost 1.8.3 13.000               311.000       298.000    
Lelystad-nw 2.2 -                    82.000         82.000      
HanzePark 2.2.4 1.045.000          1.019.000     26.000-      
Schoener 2.4.7 248.000             123.000       125.000-    
Kust 2.3.0 2.071.000          2.535.000     464.000    
Noordzoom-oost 2.7.1 12.000               14.000         2.000        
Werkeiland 3.5.3 170.000             163.000       7.000-        
Noordersluis 3.8.0 101.000             20.000-         121.000-    
Noordersluis-zo 3.8.1 92.000               47.000-         139.000-    
Westerdreef 3.8.1 118.000             124.000       6.000        
Rivierenbuurt-zo 4.2.5 -                    69.000         69.000      
De Landerijen 4.3.0 36.000-               n.v.t n.v.t
Flevopoort 5.8.0 1.865.000          1.908.000     43.000      
Warande 1ste deelgebied 5.9.9 5.407.000          4.056.000     1.351.000- 
Larserpoort 7.8.1 67.000               8.000-           75.000-      
Totaal 13.029.000        12.625.000   440.000-    
Percentage t.o.v. kosten en opbrengsten 4,26% 3,70%
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4. VERWACHTE ONTWIKKELINGEN 

 

4.1   ALGEMEEN 
 
De verwachte ontwikkelingen worden financieel vertaald in grondexploitaties. Afhankelijk van het 
stadium van planvorming wordt onderscheid gemaakt in: 

1. Af te sluiten grondexploitaties; 
2. Vastgestelde grondexploitaties; 
3. Grondexploitaties in voorbereiding; 
4. Haalbaarheidsanalyses. 

 
Het stadium van planvorming is te herleiden in verschillende fases. De startfase; er is een initiatief of 
bestaand beleid wordt uitgevoerd. De ontwerpfase. In deze fase wordt het Programma van Eisen 
opgesteld. Planvorming; hierin wordt het Voorlopig & Definitief Ontwerp uitgewerkt.  
Ad. 1 Bij de af te sluiten grondexploitaties is de uitvoering van het plan gereed. De eventueel nog te 

maken kosten en opbrengsten worden verantwoord in de A-staat van de jaarrekening (A 
staten  zijn gronden zonder kostprijsberekening) 

Ad. 2 Vastgestelde grondexploitaties zijn door de Raad vastgesteld. (Grondexploitaties, ofwel B 
staten zijn dus de onder handen werken)  

Ad. 3 Bij een grondexploitatie in voorbereiding is de planvorming nog niet zover dat de exploitatie 
kan worden aangeboden aan het bestuur. De planvorming bevindt zich in de ontwerpfase; aan 
de hand van een Programma van Eisen wordt een grondexploitatie opgesteld.  

Ad. 4 Haalbaarheidsanalyses worden gemaakt in de startfase In deze fase wordt de haalbaarheid 
onderzocht aan de hand van een aantal randvoorwaarden. Te denken valt aan planologische 
belemmeringen en civieltechnische randvoorwaarden. 

 
Naast de bovenstaande vormen van grondexploitaties, zijn er nog herstructureringsprojecten  en 
samenwerkingsverbanden, waarbij geen sprake is van een gemeentelijke grondexploitatie, maar waar 
het grondbedrijf wel bij betrokken is. Deze worden omschreven in paragraaf 4.5. 
De werkwijze van de zogenoemde A-staten is in artikel 7 financiële kaders van de 
Beheersverordening Grondbedrijf 2010  geformaliseerd. Hieronder wordt in een verkorte versie het 
beleid weergegeven:  

*Voor sturing en beheersing van locatieontwikkelingen met actief grondbeleid wordt gebruik 
gemaakt van grondexploitaties. 
*Zolang er nog geen vastgestelde grondexploitatie ligt, worden de kosten verantwoord op de A-
staat.  
*Bij gronduitgifte worden in principe marktconforme grondprijzen gehanteerd. 
*Per grondexploitatie zal de prijsvorming voor het betreffende gebied worden verantwoord. 
 
 

4.2  AF TE SLUITEN GRONDEXPLOITATIES 
 
In 2012 wordt geen grondexploitatie afgesloten. 
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4.3  COMPLEXEN MET VASTGESTELDE GRONDEXPLOITATIES 
 
Voor de bepaling van de mogelijke afdracht aan de algemene middelen c.q. de Reserve Ontwikkeling 
Stad (zie hoofdstuk 6) wordt zekerheidshalve uitgegaan van alleen de bestuurlijk vastgestelde 
grondexploitaties zijnde het staande beleid. Onderstaande grondexploitaties zijn door de Raad 
vastgesteld: 
 

 
 
 
 

  
 
Het totaal resultaat van de bestuurlijk vastgestelde grondexploitaties bedraagt circa € 10.946.527. 
Voor het begrote tekort van diverse grondexploitaties zijn voorzieningen getroffen (€ 4.953.613) of 
worden bij de jaarrekening 2012 voorzieningen getroffen en/of bestaande voorzieningen verhoogd 
(€ 1.122.576). Dit is nog exclusief Warande en Stadshart waarover  nog besluitvorming moet plaats 
vinden t.a.v. strategische keuzes b.v. infrastructuur, fasering, programmering en ambitieniveau. 
Het al gerealiseerde resultaat bedraagt per 31-12-2011 circa € 13.321.361. Het nog te realiseren 
resultaat van de nu bestuurlijk vastgestelde grondexploitaties over de resterende looptijd bedraagt 
circa € 3.671.357, zie ook bijlage 1. In bovenstaand overzicht gecorrigeerd met de Overall-exploitatie 
Kust, waarbij de dekking van het begrote tekort op een andere wijze is geregeld, betekent dit voor de 
overige grondexploitaties een nog te realiseren resultaat van € 3.956.413. 
  

 Complex  Resultaat per 
01-01-2012 

 Bestuurlijk 
vastgesteld in 

jaar 

 Laatste 
herziening 

in jaar 

 Opmerkingen 

 Stadshart  0.0.0 -1.361.000 2001 2010  herziening in 2012 
 Buitenhof  1.7.7 -72.186 2012 n.v.t.
Oostervaart-oost  1.8.3 688.808 1999 2010
Lelystad-nw  div. -150.679 2012 n.v.t
HanzePark  2.2.4 -3.468.999 2006 2011
Schoener-west  2.4.7 844.485 2008 n.v.t.
Kust-Totaal  div. -285.056 2004 2009 herziening in 2012
Noordzoom-oost  2.7.1 -9.258 2007 n.v.t
Werkeiland  3.5.3 -5.940 2010 n.v.t
Noordersluis  3.8.0 5.659.490 1998 2012
Noordersluis zo  3.8.1 4.441.437 1998 2009 herziening in 2012
Westerdreef  3.8.1 517.528 2001 2009 herziening in 2012
Rivierenbuurt zo  4.2.5 595.232 1997 2012
Flevopoort  5.8.0 -274.700 2000 2009 herziening in 2012
Warande 1ste deelgebied  5.9.9 -648.811 2007 2010 herziening in 2012
Larserpoort  7.8.1 4.476.176 1999 2009
Totaal 10.946.527    

10.946.527€  

Getroffen voorzieningen 4.923.613€    
Nog te treffen voorzieningen in 2012 1.122.576€    
Reeds genomen resultaat per 31-12-2011 13.321.361-€  

285.056€       

vastgestelde grondexploitaties over de
resterende looptijd van de 
Grondexploitaties per 1 januari 2012 3.956.413€    

Resultaat van de bestuurlijk 
vastgestelde grondexploitaties

Naar overall-exploitatie Kust

Verwacht resultaat van de bestuurlijk 
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4.4  COMPLEXEN MET GRONDEXPLOITATIES IN VOORBEREIDING 

 
Behalve planontwikkelingen in de startfase van het ruimtelijk proces, worden in deze paragraaf ook de 
solitaire planontwikkelingen toegelicht. 
De plannen in de startfase zijn indicatief van karakter, terwijl bij de op zichzelf staande plannen een 
concrete uitgifte is / wordt gerealiseerd. 
Het betreft de volgende projecten: 
 

 
 
 
 
4.4.1   LARSERPLEIN 
 
Larserplein is onderdeel van de Larserknoop. Het gebied is gelegen aan de oost zijde van de stad t.w 
bij de afslag A6/ Larserweg . 
In dit gebied, waar inmiddels ook de naast gelegen kavel van Staatsbosbeheer is verworven, is 
volgens het bestemmingsplan waarvan de westelijke grens, die van de hoogspanningsleiding is,  een 
horeca en recreatieve dienstverlening voorzien. 
De ontwikkelingscompetitie hotellocatie A6 heeft geen kandidaten opgeleverd. Het project wordt nu 
regulier aan de markt aangeboden. Er is een geïnteresseerde partij voor een deel van het gebied. Met 
deze partij zal een intentieovereenkomst worden afgesloten. 
Het ontwerp bestemmingsplan voor deze ontwikkeling is eind augustus 2012 ter inzage gelegd en 
wordt na afloop van de ter inzage ligging aan de Raad ter vaststelling aangeboden.  
 
 
4.4.2  FLEVOKUST 
 
In de Programmabegroting 2009-2012 is aangegeven dat de ontwikkeling van het havengerelateerde 
bedrijventerrein Flevokust van essentieel belang is voor een sterke economie. Ter voorbereiding op 
de start bouw havenontwikkeling Flevokust in 2013/2014 zullen het milieueffectrapport en  het 
voorontwerp bestemmingsplan Lelystad Noord in procedure worden gebracht. In 2010 is een 
intentieovereenkomst gesloten met Havenbedrijf Amsterdam en een ontwikkelaar. Partijen hebben de 
intentie om te bekijken of de ontwikkeling van Flevokust haalbaar is aan de hand van een 
businesscase. Inmiddels is gebleken dat meerdere partijen interesse hebben in Flevokust. In de 
tweede helft van 2012 zal moeten blijken of en zo ja met welke partijen de ontwikkeling kan worden 
gestart.   
 
 
4.5  HERSTRUCTURERING EN SAMENWERKINGSVERBANDEN 

 
 
4.5.1 OMALA 
 
Ten behoeve van de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein naast de luchthaven is 
samenwerking gezocht met gemeente Almere en de Provincie Flevoland. Begin 2010 heeft 
besluitvorming plaatsgevonden omtrent de op te richten ontwikkelingsmij OMALA NV. Hierin 
participeren de drie overheden als publiekrechtelijke aandeelhouders. Het doel is om het gebied naast 
de luchthaven fasegewijs te ontwikkelen tot bedrijventerrein. OMALA neemt deze ontwikkeling ter 

 Complex  Resultaat per
 01-01-2012 

 Larserplein n.n.b.
 Flevokust n.n.b.

 Totaal  n.n.b. 
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hand vanuit een budgetneutraal profiel en dus zonder winstoogmerk. Hiertoe is een businessplan 
opgesteld.  
Het vereiste bestemmingsplan is opgesteld en ter inzage gelegd met parallel hieraan een 
exploitatieplan. 

Het gevestigde voorkeursrecht binnen fase 1 van het bestemmingsplan blijft van kracht.  

In 2011 is 25 hectare grond in het gebied Airport Garden City verkocht door de gemeente Lelystad 
aan OMALA NV/Ontwikkelingsmaatschappij Airport Garden City CV.  

 

4.6  MEERJARENBOUWPROGNOSE (MBP) 

 

4.6.1  ALGEMENE INLEIDING MBP 
 
Waar het Meerjarenbouwprogramma 2011-2015 nog een separaat document was, ligt u nu een 
Meerjarenperspectief Grondbedrijf voor met daarin geïntegreerd een meerjarenbouwprogramma 
‘nieuwe stijl’, een meerjarenbouwprognose. De reden hiervoor is dat in deze tijd afgevraagd kan 
worden in hoeverre een meerjarenbouwprogramma ‘oude stijl’ nog houdbaar is. In de huidige tijd 
waarin de overheid niet langer dicteert wat, waar en wanneer ontwikkeld wordt, is het weergeven van 
jaarschijven met daarin op detailniveau per project de aantallen, types en segmenten het weergeven 
van een schijnwerkelijkheid. De woningbouwmarkt wordt nu gekenmerkt door ((C)PO-)initiatieven die 
zich melden bij de gemeente, omdat ze een beperkt aantal woningen willen realiseren. Dit kent een 
heel andere dynamiek dan het woningbouwtraject dat gelopen wordt met ontwikkelaars die grote 
nieuwbouwprojecten met bijbehorende aantallen uitrollen op uitleglocaties. Door deze andere 
benadering is het lange termijn plannen verleden tijd geworden en daarmee dus ook de tot op het 
detail uitgewerkte projectoverzichten per jaar. Wat wel nodig is, is een afwegingskader voor het 
toetsen van plannen/initiatieven, maar hierover later meer. 
 
Doel van de nieuwe meerjarenbouwprognose is het geven van een inzicht van wat er in de pijplijn zit 
en een inschatting van welke initiatieven wanneer tot opleveringen leiden. Dit is echter niet voor de 
komende 5 jaar te doen, maar de inschatting heeft betrekking op het lopende jaar, komend jaar en in 
sommige gevallen het jaar daarna. Concreet betekent dat voor nu de jaren 2012, 2013 en 2014. 
Hiermee wordt ook uitvoering gegeven aan één van de aanbevelingen uit het Vooronderzoek 
Woningbouwprogramma van de Rekenkamer van juni 2011, namelijk de woningbouwplanningen in 
overeenstemming te brengen met de feitelijke realiteit en haalbaarheid. 
 
Door het in één document koppelen van de meerjarenbouwprognose en meerjarenperspectief 
Grondbedrijf is er geen ruis tussen deze documenten. Daarnaast geeft de koppeling van MBP en 
MPG uitvoering aan één van de andere aanbevelingen uit het Vooronderzoek 
Woningbouwprogramma van de Rekenkamer van juni 2011, de informatievoorziening aan de raad 
beter af te stemmen op haar kaderstellende rol. Dit MPG ‘nieuwe stijl’ zal, met uitzondering van 
voorliggende, in het vervolg ook aangeboden worden bij de Kadernota. 
 
 
4.6.2  INLEIDING MBP 
 
Op 12 juli 2011 is door de gemeenteraad het Meerjarenbouwprogramma (MBP) 2011-2015 
vastgesteld. Daarin is de ambitie voor de woningbouwproductie bijgesteld naar gemiddeld 400 
woningen per jaar als antwoord op de gewijzigde omstandigheden op de woningmarkt als gevolg van 
de crisis. In dit eerste hoofdstuk van het MPG is opgenomen wat de meerjarenbouwprognose is voor 
de komende jaren en vormt daarmee het kader voor de doorrekeningen van de grondexploitaties. 
Tevens kan dit hoofdstuk opgevat worden als de actualisatie van het Meerjarenbouwprogramma 
2011-2015. 
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4.6.3 ANALYSE 
 
Sinds het verschijnen van het Meerjarenbouwprogramma 2011-2015 zijn er diverse ontwikkelingen 
geweest op het gebied van woningbouw: verlaging van de overdrachtsbelasting, inperking van de 
hypotheekmogelijkheden, nieuwe gedragscode van banken, Europese regelgeving over toewijzing 
van corporatiewoningen, de discussie over de hypotheekrenteaftrek, etc. Dit leidt tot veel 
onzekerheid,dalend consumentenvertrouwen en vraaguitval. De verwachting is dat de onzekerheid bij 
de consument nog enige tijd zal aanhouden. De onzekerheid over welke bezuinigingen het nog te 
formeren kabinet zal doorvoeren dragen daar ook aan bij. 
 
 Kijkend naar de woningmarkt is er sinds het begin van de crisis ook een verschuiving geweest in 
segmenten. Waar eerder het luxe en dure segment onder druk kwam te staan en het basissegment de 
schade beperkt wist te houden, is inmiddels de markt gedraaid.  De draai die ontwikkelaars en 
bouwers in de eerste jaren van de crisis massaal maakten naar de bouw van kleine en scherp 
geprijsde woningen geeft ook geen soelaas meer, omdat nu juist de starters tegen 
financieringsproblemen aanlopen. Hierdoor stagneert nu de hele woningmarkt. Vergeleken met een 
paar jaar geleden zijn de verhuisketens op de woningmarkt omgekeerd. In gunstiger tijden zat de 
starter aan het eind van de verhuisketen. Eerst kwamen de anderen in actie en als zij doorstroomden, 
ontstond er aanbod voor de starter. Omdat velen nu eerst hun woning verkopen, voordat ze op zoek 
gaan naar iets anders, is deze verhuisketen totaal omgedraaid: de koopstarter die geen woning 
achterlaat zit nu vooraan in de keten en als hij geen financiering krijgt, loopt de hele markt spaak, 
zoals nu ook gebeurt. De verkoop stagneert over de hele linie, zowel van bestaande woningen als van 
nieuwbouw, omdat de starters als startpunt in de verhuisketen grotendeels zijn weggevallen. 
 
Deze macro-economische ontwikkelingen hebben op lokaal niveau geleid tot het volgende beeld: 
Een dalend aantal verkopen van bestaande en nieuwbouwwoningen (figuur 1). 
Een dalend aantal opleveringen van woningen (figuur 2). 
Verwachting van een laag blijvende productie in de komende jaren (figuur 2). 

 

 

 

Naast de financieringsproblemen van nieuwbouwprojecten zowel bij de bouwers/ ontwikkelaars als bij 
de consument, is er ook een financieringsprobleem bij de aanpak van de bestaande stad. Waar in de 
voorgaande jaren de focus erg gericht was op de stad maken, gaat het nu veel meer om de stad zijn. 
Dit vraagt dus om aandacht voor de bestaande stad en hoe hier mee om te gaan. In plaats van de 
grote herstructureringsprogramma’s waarin gemeenten hele wijken integraal aanpakken met ISV-
gelden, moet er nu die gelden eindig zijn een strategie ontwikkeld worden waarin verschillende 
initiatiefnemers de ruimte krijgen voorstellen te realiseren. Ook dient er oog te zijn voor de 
gedeeltelijke gedaantewisseling die Lelystad ondergaat, namelijk die van gezinsstad naar vergrijzende 
stad. Tot slot kent Lelystad als new town een specifieke opbouw en zijn de nieuwe wijken van 40 jaar 
geleden inmiddels aan het verouderen en vragen daarmee om kleinschalige ruimtelijke ingrepen om 
ze meer op de wensen van nu aan te laten sluiten. 
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4.6.4 TOEKOMSTSCENARIO’S 

Vooruitlopend op de uitkomsten van de werkgroep van de raad zijn voorlopig – rekenkundig –3 
verschillende scenario’s onderkend. 

 ‘Status Quo’ ‘Behoedzaam’ ‘Somber’ 

Woningbouw 400 woningen 200 woningen 100 woningen 

Bedrijventerreinen: 

- Regulier bedrijventerrein 
- Larserknoop/OMALA 
- Flevokust 

 

8 hectare 

9 hectare 

6 hectare 

 

5 hectare 

4 hectare 

6 hectare 

 

2 hectare 

0 hectare 

0 hectare 

 

In het MPG 2011 is rekening gehouden met het scenario ‘Status Quo’. Met dit scenario zou er een 
tekort ontstaan van € 2,9 miljoen. In het MPG 2011 is daarom een voorziening genomen van € 3,1 
miljoen, waardoor het saldo positief is. Door de hierboven geschetste woningmarktontwikkelingen gaat 
voorliggend MPG echter uit van het scenario ‘Behoedzaam’, oftewel een afzet van 200 woningen per 
jaar. De verdeling van deze 200 woningen over de verschillende projecten en de financiële effecten op 
de verschillende grondexploitaties wordt in de volgende hoofdstukken per project uiteengezet. 
Alvorens daar op in te gaan het kader dat daarbij gehanteerd is. 

 

4.6.5 BELEIDSKADER 

De beleidsdoelstellingen op woongebied richten zich op het zijn van een vitale woonstad die 
kwalitatief goede woningen biedt in een prettige woonomgeving. Belangrijk is dus dat er geen 
concessies worden gedaan aan de kwaliteit van de ontwikkeling van de stad. Zo staat de realisatie 
van een evenwichtig opgebouwde stad centraal, niet enkel op stadsniveau, maar ook op het niveau 
van de afzonderlijke wijken. Het beleidskader zal bijgesteld moeten worden op basis van de discussie 
in de raad. Voor dit MPG zijn voorlopig de volgende beleidsuitgangspunten gekozen: 

Kwaliteit van de bestaande stad behouden en vergroten 
Landelijk wordt er veel geschreven over de achterblijvende productie van nieuwbouwwoningen, terwijl 
dit slechts 1% van de totale voorraad betreft. De bestaande bouw heeft dus een veel groter aandeel 
en belangrijk is dus om te kijken hoe daar invloed op uitgeoefend kan worden. Zoals al eerder 
aangegeven gaat het nu meer om ‘stad zijn’ dan om ‘stad maken’. Dit vraagt om aandacht voor het 
behouden en verder ontwikkelen van de kwaliteiten van de bestaande stad en hoe hier mee om te 
gaan. Bewust omgaan met de keuze tussen nieuwbouw en bestaande bouw, tussen productie en 
ontwikkelen en behouden van kwaliteit, hoort daarbij. Ga daarom heel bewust om met nieuwbouw in 
het starterssegment. Het toevoegen van goedkopere woningen kan juist in de huidige economische 
situatie een remmende werking hebben op de doorstroom in de huizenmarkt. Een starterswoning 
toevoegen aan de voorraad levert slechts één verhuisbeweging op, terwijl het bouwen voor 
doorstromers een groter verhuisketen tot gevolg heeft. Daarnaast is een ander effect van het 



Gemeente Lelystad, Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2012  75 

toevoegen van goedkope nieuwbouw dat mensen in hun goedkope bestaande woning “gevangen” 
gehouden worden, omdat ze deze niet verkocht krijgen. Het aantal te koop aangeboden woningen in 
dit segment is de laatste jaren fors gegroeid. De oorzaken hiervoor liggen uiteraard grotendeels in de 
aangescherpte financieringseisen, maar het aanbod van concurrentie in de nieuwbouw draagt hier 
ook aan bij. Dit heeft vervolgens weer een stagnerend effect op de doorstroom waardoor het 
middensegment in de nieuwbouw niet gerealiseerd wordt. Om bestaande woningen in het 
starterssegment ook een goed alternatief te laten zijn voor nieuwbouw dient blijvend geïnvesteerd te 
worden in de bestaande stad, zowel in de woningvoorraad als in de openbare ruimte. 
 
Projecten in de bestaande stad afronden 
Het uitrollen van de grote uitleglocaties is verleden tijd. Het wordt steeds belangrijker om aandacht te 
hebben voor hetgeen er reeds is en goed te onderzoeken waar de kansen liggen. Dit betekent focus 
op de bestaande stad en de onafgemaakte plekken daarin eerst afronden. Denk daarbij aan het 
afronden van het noordelijk deel van HanzePark, Parkeiland, Schoener-West en de HVL-locatie. Ga 
heel bewust om met het plegen van nieuwbouw. Creëer schaarste door het verminderen van het 
aanbod. Beoefen de kunst van het wachten en houdt strategische plekken in reserve. Belangrijk is ook 
om verlies te nemen waardoor een toekomstige ontwikkeling vrij is van eerder gemaakte plankosten. 
 
Van Warande een evenwichtige wijk maken en overaanbod tegengaan 
Voor Warande betekent bovenstaande concreet dat er heel voorzichtig omgegaan moet worden met 
het ontwikkelen van het sociale segment. Voorlopig moet de focus in Warande liggen op het 
realiseren van het middensegment om zodoende een evenwichtig opgebouwde wijk te realiseren. 
Belangrijk is om daarbij wel voor voldoende differentiatie in het aanbod te zorgen. Daarnaast is het 
voor de woonbeleving in Warande van belang dat er afgeronde woongebieden ontstaan. De focus zal 
daarom moeten liggen op het afronden van deelgebied 1 alvorens aan andere deelgebieden te 
starten. Inmiddels is de werkafspraak gemaakt dat indien er een concrete afnemer voor bepaalde 
gronden is, er een separaat besluit nodig is voor het bouwrijp maken van grond. De kosten bij 
gefaseerd bouwrijpmaken zullen hoger uitvallen door her en der prijsvlekken aan te bieden en te 
verkopen dan wanneer een aaneengesloten gebied in één keer bouwrijp gemaakt wordt. 
 
Appartementen alleen ontwikkelen op specifieke locaties 
De markt voor appartementen is beperkt. Dit woningtype zal dan ook in beperkte mate ontwikkeld en 
aangeboden moeten worden. Belangrijk is het om daar de juiste plekken voor te kiezen. Vanuit de 
gedachte een stedelijk milieu te creëren ligt de focus voor appartementenontwikkeling daarom op het 
Stadshart. Daarnaast biedt vanwege de locatie en het bijbehorende uitzicht ook de Kust een 
uitzonderlijke plek voor het ontwikkelen van appartementen. 

Belangrijk is dat vraag en aanbod in verhouding blijven, zodat de prijs-/kwaliteitverhouding op peil 
gehouden wordt. De kansen voor Lelystad liggen in die scherpe prijs-/kwaliteitverhouding en het 
aanbieden van milieus die in de metropoolregio niet of nauwelijks voorhanden zijn dan wel 
onbetaalbaar zijn. Zo is het woningbouwaanbod complementair aan het aanbod in de MRA. Zorg 
daarnaast voor tijdelijke invulling van niet-ontwikkelde gebieden. Door deze tijdelijke invulling kan 
verpaupering en achteruitgang worden tegengegaan. 
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4.6.6 MEERJARENBOUWPROGNOSE 

Meerjarenbouwprognose 

Zoals in de algemene inleiding aangegeven is, is het doel van deze meerjarenbouwprognose inzicht 
geven in welke projecten in voorbereiding zijn. Daarnaast wordt met behulp van de Bouwstroommeter 
een inschatting gegeven wanneer deze projecten opgeleverd worden. Hierboven is geschetst dat de 
woningmarkt veranderd is, waarbij onder meer een draai gemaakt is van grote woningbouwprojecten 
naar (C)PO-projecten met kleinere aantallen woningen. Dit bemoeilijkt het programmeren over langere 
periode van woningbouwprojecten. Om die reden is hieronder het overzicht beperkt tot het huidige 
jaar 2012 en de jaren 2013 en 2014. 

 

 2012 2013 2014 

Hanzepark 40 106 10 

Kust 4 32 32 

Stadshart - - - 

Warande 88 24 137 

Overige gebieden* -5 43 86 

Totaal 127 205 265 

*In 2012 is het totaal in ‘overige gebieden’ -5, omdat er meer gesloopt wordt dan opgeleverd. 

 

Tot slot 

Bij het volgend MPG dat zal verschijnen bij de Kadernota zal de meerjarenbouwprognose herijkt 
worden. Door dit jaarlijks te blijven doen als onderdeel van het MPG wordt uitvoering gegeven aan 
één van de aanbevelingen uit het Vooronderzoek Woningbouwprogramma van de Rekenkamer 
waarin verzocht wordt de informatievoorziening aan de raad beter af te stemmen op haar 
kaderstellende rol. 
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5. RESERVERING GELDEN ECONOMISCHE STRUCTUUR BINNEN R.O.S 

 

5.1  GRONDSLAG EN VOEDING 

 
Vorig jaar heeft de raad besloten om binnen de Reserve Ontwikkeling Stad (ROS) een reservering ter 
versterking van de economische structuur (RES) in te stellen tot een maximum van 2 miljoen. De RES 
heeft als doel om middels incidentele lasten cofinanciering mogelijk te maken van projecten op het 
gebied van economische structuurversterking en op het gebied van onderwijs en cultuur.  
 
 In 2011 is door vrijval van de voorziening Overslagterminal een bedrag van 1,3 miljoen (als eerste 
storting) gestort in de ROS – onderdeel RES.  
 
In 2012 zijn een drietal besluiten genomen cq. geëffectueerd die het saldo van de ROS – onderdeel 
RES hebben beïnvloed: 
 
 

Onttrekking RES Bedrag 
1. Aviodrome 250.000 
2. High containment Units 300.000 
3. Maatregelen crisismonitor mei 20121 500.000 

Totaal aan onttrekkingen RES 1.050.000 
Saldo RES 250.000 

 
 
 
Overzicht verloop RES/ROS   
Beginstand 2012  €        7.848.337  
Besloten onttrekkingen 2012 en verder  €       -8.939.679  
Besloten vrijval 2012  €        1.500.000  
Eindstand ROS (inclusief RES € 250.000)  €           408.658  

 

  

                                                                 

1 Totale maatregel betrof 1 miljoen. Dit bedrag is gelijkwaardig verdeeld over ROS en RES. 
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6. RESERVE ONTWIKKELING STAD (R.O.S.) 

 

6.1  ALGEMEEN 

 
Voor de bepaling van de mogelijke afdracht aan de Reserve Ontwikkeling Stad wordt uitgegaan van 
de resultaten van de jaarlijkse actualisatie en herziening van de bestuurlijk vastgestelde 
grondexploitaties. Hiertoe wordt jaarlijks de Nota Meerjaren Perspectief Grondbedrijf voorheen 
Weerstandsvermogen Grondbedrijf opgesteld. 
Gezien de ambities van het Bestuur ten aanzien van de ontwikkeling van Lelystad is bij de 
voorjaarsnota van 2000 de Reserve Ontwikkeling Stad ingesteld. Deze reserve is met name bedoeld 
om de verwachte onrendabele investeringsprojecten van Lelystad te kunnen financieren. Dit kunnen 
zowel bouwprojecten zijn als mede projecten met een meer sociaal maatschappelijk en/of cultureel 
karakter. 
Uitgangspunt bij de vorming van de Reserve Ontwikkeling Stad is dat deze gevoed wordt uit de 
overwinsten van het Grondbedrijf, hiertoe is in paragraaf  6.4 een overzicht opgenomen van de 
verwachte stortingen in de periode 2012-2028.  
Voorwaarde om deze stortingen te kunnen doen is o.a. dat er geen tussentijdse wensen ten laste van 
de exploitatie van het Grondbedrijf komen. Mocht dit toch gebeuren dan zal de consequentie zijn dat 
via de Algemene Reserve Grondbedrijf minder aan de Reserve Ontwikkeling Stad kan worden 
toegevoegd in relatie tot eerdere aannames in deze nota. 
 
Op de reserve zal, conform gemeentelijk beleid, geen rente worden bijgeschreven. Het budgetbeheer 
van deze reserve is ondergebracht bij de Concernstaf. 
 
 

6.2  GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING EN WINSTBESTEMMING 

 
De methode van winstbepaling is in de nota Reserves en Voorzieningen Grondbedrijf 2001 
beschreven en door de Raad vastgesteld: 
 
Van alle bestuurlijk vastgestelde grondexploitaties wordt naast de boekwaarde (saldo van gemaakte 
kosten en gerealiseerde opbrengsten) ook een berekening gemaakt van de nog te maken kosten en 
nog te realiseren opbrengsten. 
 
Aan de hand van de fasering van de nog te maken kosten en nog te realiseren opbrengsten wordt 
middels parameters het saldo van de diverse grondexploitaties op contante waarde per 1 januari 2012 
berekend (zie bijlage 1). De parameters van de kosten- en opbrengststijging worden vanaf 1-1-2012 
naar beneden bijgesteld. Van 3% kosten respectievelijk 2,5% voor de opbrengsten naar voor de 
kosten 0,5% voor de jaren 2012 t/m 2014 en 1,5% voor de jaren daarna. Voor de opbrengsten is de 
reeks gelijk gesteld aan de reeks van de kosten. De parameter rente blijft voor 2012 op 4,25%, vanaf 
2013 wordt de rekenrente 4%(begroting 2013). 
 
Voor de winstbepaling wordt vervolgens per jaar, per exploitatiebegroting het contant gemaakte 
resultaat genomen naar rato van de in dat jaar gerealiseerde opbrengst verkopen in verhouding tot de 
totaal nog te realiseren opbrengstverkopen. De som van deze aldus berekende bedragen over alle 
vastgestelde grondexploitaties levert het bedrijfsresultaat per jaar op. 
 
Na een eventuele afdracht aan de reserve Risico Grondexploitatie, de Algemene Reserve en de 
Reserve Economische Structuur Grondbedrijf kan de uit te keren afdracht worden vastgesteld. 
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6.3 BEREKENING STORTINGEN IN DE PERIODE 2011-2021 

 
STAP 1 ( bepaling Bedrijfsresultaat): 
Stortingen vanuit de exploitaties naar de reserve Risico Grondexploitatie vinden plaats op basis van 
de te realiseren winstverwachting. Naar rato van realisatie van de opbrengsten vindt de afdracht van 
de verwachte winst aan de reserve plaats (dus 25% van de gerealiseerde grondopbrengst betekent 
storting van 25% van de geprognosticeerde winst op contante waarde per 1 januari van het 
betreffende jaar in de reserve). Voornoemde stortingen worden per complex bepaald en bij herziening 
van een grondexploitatie vindt een eventuele correctie plaats. Het actueel houden van de 
grondexploitaties maakt dus nadrukkelijk onderdeel uit van deze systematiek. 
NB: het totaal van deze stortingen is het bedrijfsresultaat van de lopende exploitaties. 
 
STAP 2 ( maximale omvang reserve Risico Grondexploitatie): 
Jaarlijks wordt bij het opmaken van de jaarrekening de hoogte van de reserve bepaald. 
De maximale omvang van de reserve Risico Grondexploitatie wordt afgeleid van de nog te realiseren 
investeringen en grondopbrengsten. Immers over beiden worden risico’s gelopen. 
Hiertoe is per grondexploitatie een risicoprofiel opgesteld, gebaseerd op kansen en bedreigingen. De 
saldi van de kansen en bedreigingen vormen de omvang van de reserve. Deze omvang wordt vertaald 
in een percentage en dat percentage wordt gebruikt voor de prognose van de risicobuffer. 
Indien door de stortingen uit de verschillende grondexploitaties de aldus berekende maximaal 
benodigde reserve wordt overschreden dan wordt het meerdere overgeheveld naar de Algemene 
Reserve Grondbedrijf . De afgelopen jaren was juist sprake van een onderschrijding; in dat geval 
wordt het saldo toegevoegd aan het bedrijfsresultaat van het Grondbedrijf. 
 
STAP 3 ( Maximale omvang Algemene Reserve Grondbedrijf ): 
Het is voor het Grondbedrijf gewenst te beschikken over een eigen vermogen ten einde aankopen te 
kunnen doen, vooraf verwachte exploitatieverliezen te kunnen afdekken, een flexibel financieel beleid 
en een actieve grondpolitiek te kunnen voeren en een buffer te vormen voor de niet vastgestelde 
grondexploitaties en haalbaarheidsanalyses. Het benodigde plafond van de Algemene Reserve 
Grondbedrijf is een afgeleide van de investeringen in de A-staten onder aftrek van de reeds getroffen 
voorzieningen (10% van de investeringen -/- voorzieningen, conform IFLO-norm). 
Het plafond van de benodigde Algemene reserve is voor 2012 op € 2,0 miljoen gesteld. 
 
STAP 4 ( Afdracht ): 
Jaarlijks wordt bij de jaarrekening en de actualisatie van de Nota Meerjaren Perspectief Grondbedrijf 
de stand van de vrij inzetbare middelen van het Grondbedrijf bepaald. Het restant van het meerdere 
wordt in de Reserve Ontwikkeling Stad gestort. In 2012 wordt niets afgedragen (zie tabel paragraaf 
6.4). 
 
 

6.4  PROGNOSE STORTINGEN IN RESERVE ONTWIKKELING STAD 

 
Bij de jaarrekening 2011 is een zestal voorzieningen getroffen cq. opgewaardeerd tot een 
totaalbedrag van € 7,6 miljoen. Hierdoor is er geen ruimte geweest om de Algemene Reserve 
Grondbedrijf op het gewenste peil te brengen. Hier resteerde ook niets voor eventuele afdrachten aan 
de Reserve Ontwikkeling Stad (ROS).  
 
Onderstaande tabel geeft de verwachting weer van de afdracht aan de Reserve Ontwikkeling Stad in 
2012 op basis van de begroting en de Nota Meerjaren Perspectief Grondbedrijf  2012: 
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In de prognose van de stortingen in de Reserve Ontwikkeling Stad is uitgegaan van de contante 
waarde van het financiële resultaat van alle bestuurlijk vastgestelde grondexploitaties.  
De afname van de buffer valt lager uit dan in de begroting 2012 is geraamd (MPG 2011). Enerzijds 
door toevoeging van nieuwe grondexploitaties Lelystad-nw en Rivierenbuurt-zo en anderzijds doordat 
de afname van de nog te maken kosten en nog te realiseren opbrengsten achter blijft bij de 
verwachting. 
 
Het resultaat van deze berekening wordt over de restant looptijd van de grondexploitaties verdeeld op 
basis van de nog te realiseren opbrengsten. Op deze wijze ontstaat er een resultaat prognose per 
jaar. Indien het geprognosticeerde resultaat van de grondexploitaties uitstijgt boven de benodigde 
risicobuffer kan het meerdere toegevoegd worden aan de reserve RES en vervolgens in de Algemene 
Reserve Grondbedrijf. In hoofdstuk 6.3 zijn de hiervoor te nemen stappen uitgewerkt.  
 
Uitgaande van de rekensystematiek voor het bepalen van de omvang van de reserve Risico 
Grondexploitaties en de omvang van de Algemene Reserve Grondbedrijf ziet, op basis van de huidige 
verwachtingen en zonder specifieke winstbestemmingen, het verloop van de stortingen aan de 
Reserve Ontwikkeling Stad c.a. er als volgt uit aan het eind van het betrokken jaar:  
 
 
  

Vergelijk resultaatraming Begroting 2012 / MPG 2012
 Omschrijving Begroting 

2012
Nota MPG 

2012
 Resultaat grondexploitaties 1.492.904      781.109-         
 Resultaat uit niet vastgestelde grondexploitaties
 Resultaat erfpacht 300.000         
 Totaal bedrijfsresultaat (stap 1) 1.492.904      481.109-         

 Resultaatbestemming
 Buffer toename / afname (zie onderstaand overzicht) 2.728.457      7.286.034      
 Totale toename / afname buffer (stap 2) 2.728.457      7.286.034      

 Naar Reserve Kust 6.189-            123.688-         
  Algemene Reserve onttrekkingen / stortingen (stap 3) 815.579-         -                
 Verwachte storting in de Reserve Ontwikkeling Stad (stap 4) 3.399.593      -                

 Overzicht toename / afname buffer
 Omschrijving Begroting 

2012
Nota MPG 

2012
 Stand van de Reserve Risico Grondexploitatie eind 2011 13.029.000    5.768.715      
 Getroffen Voorziening Onderhanden Werk 6.928.613      
 Stand van de buffer eind 2011 13.029.000    12.697.328    
 Stand buffer eind 2012 10.300.543    5.411.294      
 Toename / afname buffer (positief bedrag is afname, vrijval) 2.728.457      7.286.034      
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Als gevolg van de economische ontwikkelingen wordt het steeds moeilijker de in de grondexploitaties 
vastgelegde resultaten binnen te halen. De economische situatie leidt er toe dat vertraging optreedt in 
de uitgifte van gronden voor woningbouw en bedrijventerreinen. Dit heeft geleid tot de nodige 
herontwikkelingen. Als gevolg van herontwikkelingen van plannen door tegenvallende verkopen staan 
zowel de opbrengsten als de kosten onder druk.  

Door de crisis is er tijdelijk een beroep gedaan op de Reserve Risico Grondexploitaties. Deze reserve 
zal de komende jaren weer op peil moeten worden gebracht evenals de Algemene Reserve van het 
Grondbedrijf. Afdrachten aan de Reserve Ontwikkeling Stad (ROS) zijn niet eerder dan in 2018 
voorzien. 

 

 

  

 Jaar  Resultaat grond-
exploitaties 

 Resultaat 
overige 

complexen 

 Toe- / afname 
Reserve risico 

grond-
exploitaties 

 Reserve 
Kust 

 Algemene 
Reserve 

 Ontwikkeling 
Stad 

2012 -781.109 300.000 7.286.034 -123.688 0
2013 410.661 300.000 -712.085 -1.424 0
2014 412.467 300.000 -714.711 -2.243 0
2015 427.156 300.000 -746.564 -19.408 0
2016 461.131 300.000 -786.335 -25.203 0
2017 413.952 p.m. 669.354 -18.445 1.101.751 0
2018 616.604 p.m. 1.205.350 -3.907 224.640 1.601.221
2019 504.601 p.m. 1.491.234 -22.160 2.017.995
2020 605.079 p.m. 1.626.050 -14.623 2.245.753
2021 294.351 p.m. 1.102.384 -14.623 1.411.359
2022 151.100 p.m. 627.726 -14.780 793.606
2023 167.638 p.m. 591.782 -12.276 771.696
2024 -12.276 p.m. 468.583 -12.276 468.583
2025 0 p.m. 296.959 0 296.959
2026 0 p.m. 214.194 0 214.194
2027 0 p.m. 74.145 0 74.145

2028 e.v. 0 p.m. 3.226 0 3.226
Totaal 3.671.357 1.500.000 12.697.328 -285.056 1.326.391 9.898.737
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BIJLAGE 1: BEREKENING AFDRACHT R.O.S. 
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BIJLAGE 2: KAART VASTGESTELDE GRONDEXPLOITATIES 
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