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StadShart (0.0.0)

Projectnaam Stadshart (000-005)
  
   
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 winkel-
areaal, woningen en Leisure.  
   
Financiële kerngegevens   
> Startdatum exploitatie 1 januari 2001  
> Einddatum exploitatie 31 december 2033  
> Saldo op eindwaarde  31 december 2033  €  6.435.204   
   
> Saldo op contante waarde  1 januari 2014 €  3.082.309 
> Reeds genomen resultaat  €    0
> Totaal resultaat  €  3.082.309

> Getroffen voorziening €  2.755.205  

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 16 deelgebieden onderscheiden. De deelgebieden Wisselplein/Du-
kaatpassage, Zilverparkkade en de Waag, 1ste fase zijn afgerond.

Programma
In het plan Stadshart worden ca. 550 woningen en ca. 50.000 m² bvo winkels, dienstverlening, leisure en kantoren 
toegevoegd. Daarvan zijn per 31-12-2013 155 woningen en 41.250 m² bvo aan overige functies gerealiseerd.

Exploitatie
De marktontwikkeling heeft grote invloed op een aantal projecten in het Stadshart en heeft vooral gevolgen voor 
de ambitie en fasering. In 2012 heeft een herijking van het Masterplan plaatsgevonden, waarvan de financiële con-
sequenties zijn vertaald in een herziening van de grondexploitatie.
Op 2 juli 2013 is de herziening van de grondexploitatie door de raad vastgesteld. De raad heeft op 28 januari 2014 
tevens een actualisatie van de grondexploitatie vastgesteld op basis van de volgende principes:
 a. Uitgaven zoveel mogelijk pas doen als de daarmee samenhangende inkomsten gerealiseerd zijn.
 b. Indien vooruitlopend op deze inkomsten voorinvesteringen nodig zijn, dient daar een adequaat gedekte 
  risicoreservering tegenover staan.  

 
Verschillenanalyse (MPG 2013-2014)

risico’s
Bedreigingen:
De grootste bedreigingen zijn wijzigingen in het programmasegment. Los laten van de ambitie en bouwen in een 
ander (goedkoper) woningbouwsegment heeft een nadelig effect op de grondprijs. Meer indirecte bedreigingen 
vormen de leegstand aan de noordzijde van de winkelacht
en uitstel van investeringen in de openbare ruimte. De gemeente heeft weinig invloed op de leegstand anders dan 
de belegger ervan te overtuigen dat een andere strategie gevolgd moet worden. 
Niet investeren in de openbare ruimte levert op korte termijn (rente) voordeel op, maar tast de  gewenste kwaliteit 
van het openbaar gebied in het Stadshart aan en zal leiden tot extra benodigde beheermaatregelen.

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.
Voor een aantal deelgebieden zijn om programmatische redenen in de grondexploitatie geen opbrengsten geprog-
nosticeerd. Het in de toekomst alsnog kunnen ontwikkelen van deze deelgebieden zal een voordeel opleveren.

Contante waarde per 1-1-2013 Contante waarde per 1-1-2014 Verschil

MPG2013 MPG2014

-2.917.814 -3.082.309 -164.495
Betreft saldo van aangepaste fasering als gevolg van scenariokeuze en renteverlaging.
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Gronduitgifte  Woningbouw  
>Netto uitgeefbaar  506.350 m²  
>Uitgegeven per 31-12-2013  475.875  m² 
>Nog uit te geven per 01-01-2014  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 2033
>Saldo op eindwaarde 31 december 2033 € 951.947

>Saldo op contante waarde 1 januari 2014 € 455.960 
>Reeds genomen resultaat  € -
>Totaal resultaat  € 455.960

>Getroffen voorziening € 168.655 

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 voorzag 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. 
Sinds 2007 is het woningbouwproject Buitenhof van de Golf- en Countryclub Lelystad in de verkoop. Het eerste 
deel van dit gebied is gerealiseerd. Het gaat daarbij om in totaal 53 woningen die indertijd zijn gebouwd. Het 
project was gestoeld op een Lifestyle Park naar Amerikaans model met gemeenschappelijke voorzieningen, hoog 
service niveau en wonen aan een golfbaan. Ca. 500 woningen zouden in het duurdere midden segment invulling 
geven aan een in Lelystad ontbrekend aanbod in de woningmarkt.
De huidige tijd met sterk gewijzigde marktomstandigheden leidt tot een gewijzigde woningbehoefte.
Een aanpassing van de plannen was noodzakelijk om de realisatie van het overige deel van het woningbouwproject 
mogelijk te maken. Voor deze aangepaste plannen is het bestemmingsplan “Golfwoongebied Buitenhof” aange-
past en op 31 juli 2014 onherroepelijk geworden.
De aanpassing heeft vooral te maken met de plaatsing van woningen op een deel van de groene ruimte. De uit-
gangspunten zijn gericht op ruim wonen in een groene setting. Deze groene setting
wordt gevormd door een parkachtige inrichting van de openbare ruimte met veel
waterpartijen en meerdere plekken met speelvoorzieningen. Daarnaast heeft de het
plan een bijzonder voorzieningenniveau. De voorzieningen bieden een ‘plus’ op het bestaande
voorzieningenniveau van Lelystad en betreffen onder meer een restaurant, fitness,
zwembad, haven, recreatief groen, terras en andere. 
 

Exploitatie
In 2007 is de grond verkocht aan de ontwikkelaar zonder de overdracht van de openbare wegen in het plangebied. 
Het bouw- en woonrijpmaken van het gebied evenals de aanleg van de wegen wordt door de ontwikkelaar gedaan. 
Alle gronden binnen de exploitatie zijn door de gemeente verworven. 
Per gerealiseerde en notarieel overgedragen woning ontvangt de gemeente een afdracht van de ontwikkelaar. 
Op dit moment zijn 53 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 geëffectueerd in de packagedeal Gemeente - SBB. 

De beheermaatregelen uit de Raam MPG (rente, bovenwijks) leiden tot een nadelig effect op de Netto Contante 
Waarde (NCW) ad € 398.497. Bij de Jaarrekening 2014 zullen nog de gevolgen van het aangepaste contract 
(woningaantallen van 500 naar 425) en het nieuwe bestemmingsplan worden verwerkt. Daarin wordt ook 
betrokken de contractwijziging dat per getransporteerde nieuwbouwwoning de bijdragen aan de gemeente 
worden voldaan. Ten opzichte van de berekening in het MPG 2014 
(-€ 455.960) is dat naar verwachting ca. € 300.000 positiever.  

Verschillenanalyse (MPG 2013-2014)

risico’s
Bedreigingen:
De langere fasering heeft een negatieve invloed op het resultaat. Het risico van rentestijging in de toekomst  wordt 
onderkend. 

Kansen:
De vernieuwde opzet heeft een positieve impuls gegeven aan de ontwikkeling van Buitenhof. Dit jaar is een zestal 
woningen getransporteerd. In deze tijd is dat een goede start. Er is een kans dat deze trend zich voortzet.

Contante waarde per 1-1-2013 Contante waarde per 1-1-2014 Verschil

MPG2013 MPG2014

57.463- 455.960- 398.497-
Betreft saldo van aangepaste fasering als gevolg van scenariokeuze en renteverlaging.
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Projectnaam Bedrijventerrein oostervaart-oost   
 (1.8.3)

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

Plan op hoofdlijnen
Realisatie bedrijventerrein 

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 januari 2001
>Einddatum exploitatie 31 december 2028
>Saldo op eindwaarde 31 december 2028 € 1.444.917

>Saldo op contante waarde 1 januari 2014 € 842.022
>Reeds genomen resultaat  €      161.332 
>Totaal resultaat  €  1.003.354
>Getroffen voorziening n.v.t.

Gronduitgifte  Bedrijven  
>Netto uitgeefbaar  210.874 m²  
>Uitgegeven per 31-12-2013  106.687 m² 
>Nog uit te geven per 01-01-2014  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 2014 tot en met 2028 (gemiddeld wordt er 
uitgegaan van ca. 0,7 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 al 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.

De gevolgen van het tussenscenario, rente doorbelasting en het laten vervallen van de opslag bovenwijks is een 
optelling van negatieve en positieve effecten en heeft uiteindelijk een positief effect op de contante waarde van de 
grondexploitatie Oostervaart-oost van € 356.573 tov de MPG 2013.  

Verschillenanalyse (MPG 2013-2014)

risico’s
Bedreigingen:
De verkoop van uitgeefbare terreinen staat onder druk. Indien de in de grondexploitatie opgenomen afzet per jaar 
niet wordt gehaald komt de opbrengst onder druk te staan door extra renteverliezen. 
Door het sturen op prijsbeleid wordt wel getracht een snellere uitgifte van minder courante bedrijfskavels te be-
spoedigen en zo het rente risico van de grondexploitatie te beperken.

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

Contante waarde per 1-1-2013 Contante waarde per 1-1-2014 Verschil

MPG2013 MPG2014

646.781 1.003.354 356.573
Betreft saldo van aangepaste fasering als gevolg van scenariokeuze en renteverlaging i.c.m. het niet 
opnemen van het budget bovenwijkse voorzieningen.
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Projectnaam WoP noord West (2.2)

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

Plan op hoofdlijnen
Herontwikkeling en realisatie van woningbouw

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 januari 2003
>Einddatum exploitatie 31 december 2022
>Saldo op eindwaarde 31 december 2022 € 54.721

>Saldo op contante waarde 1 januari 2014 € 40.349
>Reeds genomen resultaat  € 753.009 
>Totaal resultaat  €  793.358

>Getroffen voorziening n.v.t.

Woningbouw 
In totaal zijn 563 woningen in de exploitatieplanning opgenomen. Er zijn  nog 7 restkavels beschikbaar. (Galjoen-zuid 1 kavel, 
Parkeiland 4 kavels + 2 specials ).   

lElyStad noordWESt (2.2)
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lElyStad 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
Omdat de gemeente in afziet van verdere wijkontwikkelingsplannen zijn de WOP-1 projecten bij het Grondbedrijf 
ondergebracht. 
De al afgesloten en lopende WOP-1 projecten zijn ondergebracht in een grondexploitatie Lelystad Noord-West (de 
Bolder, Maranatha, Jol parkeiland en Galjoen-zuid). Van deze projecten moeten nog enkele kavels worden uitgege-
ven.
Projecten die op korte termijn niet verder worden opgepakt (zgn. reserve ontwikkel locaties) zijn in de vorm van 
A-staten bij het Grondbedrijf ondergebracht. Deze reserve ontwikkellocaties betreft ± 55 woningen extra. Wanneer 
daar aanleiding voor is worden deze projecten in de toekomst opgepakt en alsnog in een grondexploitatie onderge-
bracht. 

De gevolgen van het tussenscenario, rente doorbelasting en het laten vervallen van de opslag bovenwijks is een 
optelling van negatieve en positieve effecten en heeft uiteindelijk nauwelijks effect op de contante waarde van de 
grondexploitatie Lelystad Noord-West tov de MPG 2013. 
 

Verschillenanalyse (MPG 2013-2014)

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 Lelystad Noord-West  verlengd tot en met 2022.  

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

Contante waarde per 1-1-2013 Contante waarde per 1-1-2014 Verschil

MPG2013 MPG2014

790.543 793.358 2.815
Nagenoeg geen verschil.
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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 2027
>Saldo op eindwaarde 31 december 2027     € 7.538.608 

>Saldo op contante waarde 1 januari 2014              € 4.565.830
>Reeds genomen resultaat €  -
>Totaal resultaat €  4.568.830

>Getroffen voorziening € 4.241.912

hanzEPark (2.2.4)

Gronduitgifte Woningbouw  overige functies
>Netto uitgeefbaar 121.691 m2  14.660 m2

>Uitgegeven per 31-12-2013   75.548 m2  3.980 m2

>Nog uit te geven per 01-01-2014   46.143 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 t/m 22. 
Het Stedelijk plandeel ligt ten zuiden van de diagonale wijkontsluitingsweg en bevat een
hoogstedelijk karakter waar vooral appartementen een woon/zorg en welzijncomplex en kantoren zijn gesitueerd.
Het noordelijk suburbane deel bevat vooral rijtjes, 2/1 kappers en kavels.
 
In de rijksgebouwen cluster zijn een drietal kantoorpanden (Rechtbank inclusief uitbreiding, OM en Raad voor de 
kinderbescherming) gerealiseerd. De bouwblokken HP 9 en HP 19 t/m 22 zijn bestemd als kantoorlocaties. Om 
kantoren te kunnen faciliteren zullen in een “wisselzone” kantoormeters via een wijzigingbevoegdheid binnen het 
bestemmingsplan kunnen worden vervangen door woningbouw. In de grondexploitatie is voor dit deelgebied in de 
berekening uitgegaan van (minder gunstige variant) woningbouw / appartementen.

Exploitatie
Op 5 november 2013 is de herziening grondexploitatie 2013 door de raad vastgesteld.
In het gebied is zichtbaar dat de bouw van woningen zowel in het noordelijk groenstedelijk deel als in het ten zuiden 
van de diagonaal gelegen stedelijke, vordert.
In het zuidelijk gelegen deel is de bouw van de 4 woontorens met een halfverdiepte parkeergelegenheid afgerond. 
Daarnaast is een appartementencomplex kleiner van omvang gebouwd. In aansluiting op deze bebouwing zijn er 40 
grondgebonden woningen gerealiseerd.
Tevens zijn in het zuidelijk gebied ontwikkel mogelijkheden voor 51 woningen en een appartementencomplex gele-
gen in het park. De herontwikkeling van de Ankerplaats is door Centrada afgerond.
 
In het noordelijke gelegen deel is er verleden jaar een gronduitgifte gepasseerd  t.w. 1 woningen NCB Projectreali-
satie B.V. Een groot deel van de woningbouw is in het noordelijk deel van Hanzepark gerealiseerd. 

De invloed van de markt heeft zich laten gelden in het programma voor de appartementen en de kantorenmarkt.
Een aantal factoren speelt 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 2027 verlengd. 

De gevolgen van het tussenscenario, rente doorbelasting en het laten vervallen van de opslag bovenwijks is een 
optelling van negatieve en positieve effecten en heeft uiteindelijk een negatief effect op de contante waarde van de 
grondexploitatie Hanzepark van € 787.026 tov de MPG 2013.

Verschillenanalyse (MPG 2013-2014)

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 01-01-2014 nog een budget beschikbaar van € 2.129.838 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.

Contante waarde per 1-1-2013 Contante waarde per 1-1-2014 Verschil

MPG2013 MPG2014

3.781.804- 4.568.830- 787.026-
Betreft saldo van aangepaste fasering als gevolg van scenariokeuze en renteverlaging.
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Projectnaam Schoener-west (2.4.7)

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

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 2026
>Saldo op eindwaarde 31 december 2026 €    1.397.320

>Saldo op contante waarde 1 januari 2014 €       880.730
>Reeds genomen resultaat  €       223.426
>Totaal resultaat  €     1.104.156
>Getroffen voorziening n.v.t.

Gronduitgifte Woningbouw overige functies
>Netto uitgeefbaar 19.989 m² 2.233 m²
>Uitgegeven per 31-12-2013      3.181 m² 2.233 m²
>Nog uit te geven per 01-01-2014 16.808 m² - m²

SChoEnEr-WESt (2.4.7)
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SChoEnEr-WESt (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 de grondverkoop van de woonwerkeenheid gerealiseerd. De gronduitgifte van de particuliere kavels is in 
2009 gestart. Er zijn tot op heden zes kavels uitgegeven en er zijn een aantal opties verleend. Om de kavelverkoop 
te stimuleren is de voormalige tijdelijke locatie van Triade herverkaveld van 3 naar 4 kavels. Hierbij gaan we uit van 
een vereenvoudigd beeldkwaliteitplan. Deze herverkaveling komt tegemoet aan de markt en amendement Raad 
naar kleinere kavels. Het bouwrijpmaken van het hele gebied is klaar. In 2014 wordt in een deel van de Schoener 
het terrein definitief aangelegd en wordt een verbeterslag gemaakt in een gedeelte van de bouwstraten. Waar het 
kan wordt het terrein definitief ingericht en waar nodig worden de bouwstraten hersteld.  Dit om het terrein een 
beter aanzien te geven en de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken. Het tijdelijk beheer en onder-
houd van het resterende bouwrijpgemaakte deel zal nog steeds extra kosten met zich meebrengen totdat het hele 
terrein definitief is ingericht. 
Het speelbos is aangelegd en in het groene gedeelte zijn wandelpaden aangelegd. Dit deel van de Schoener is nu 
definitief ingericht. 

Verschillenanalyse (MPG 2013-2014)

risico’s
Bedreigingen:
De bedreiging dat de bijgestelde fasering niet gehaald wordt heeft een negatief effect op het resultaat. 
De gefaseerde afwerking van het gebied en het tijdelijk beheer brengt extra kosten met zich mee en extra risico 
omdat de gronden niet overgedragen kunnen worden. Het risico dat in de toekomst de civieltechnische aanbeste-
dingen niet meer in de raming passen doordat de bodem in de markt is bereikt. De aanbesteding in 2014 van de 
gedeeltelijke terreinafwerking was net binnen de raming.

Kansen:
Door het aantrekken van de markt de kans dat de uitgifte positiever verloopt dan de huidige raming. 

Contante waarde per 1-1-2013 Contante waarde per 1-1-2014 Verschil

MPG2013 MPG2014

827.992 1.104.156 276.164
Betreft algemene herzieninng grondexplotatie.



Gronduitgifte Woningbouw
>Uitgeefbaar 240.350 m2

> minus openbare wegen 19.852 m2

Netto uitgeefbaar 220.498 m2

>Uitgegeven per 31-12-2013    77.584 m2

>Nog uit te geven per 01-01-2014 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. Turnkey project.

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 januari 2003
>Einddatum exploitatie 31 december 2032
>Saldo op eindwaarde 31 december 2032 €  1.427.613

>Saldo op contante waarde 1 januari 2014 €   711.144 
>Reeds genomen resultaat  €      -
>Totaal resultaat  €        711.144 

>Getroffen voorziening € 829.759

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 78 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 en de woningen zijn gerealiseerd. 
Het tweede en ook het derde deel is niet binnen de afgesproken tijd afgenomen. De verdere afspraken over afname 
fase 2b zijn in een nadere overeenkomst vastgelegd.
De gesprekken die in 2012 zijn gestart om tot concrete afspraken te komen over beëindiging van het contract zijn 
nog niet afgerond. Op dit moment zijn er gesprekken gaande tussen ontwikkelaar, gemeente en bewoners om de 
mandeligheid van het gebied te leveren op grond van de huidige stand van zaken.  Verder gaat op dat in het huidige 
marktperspectief het niet voor de hand ligt te verwachten dat de verkoop in dit gebied op korte termijn aantrekt. 
Naar de verdere toekomst toe wil de gemeente de mogelijkheid hebben om zelf te (doen) ontwikkelen zonder 
gebonden te zijn aan verouderde overeenkomsten. De geraamde opbrengsten zijn niet zeker. Er is een voorziening 
ingesteld om dat risico af te dekken. Zodra de contractpositie is afgehandeld zal beoordeeld worden of de actieve 
GREX kan worden opgeheven.

Verschillenanalyse (MPG 2013-2014)

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. 

Kansen:
Weinig kansen doordat in het contract kosten en opbrengsten vastliggen. Alleen door contractherziening en her-
ontwikkeling is er een minimale kans dat het gebied meer opbrengsten genereert.

Contante waarde per 1-1-2013 Contante waarde per 1-1-2014 Verschil

MPG2013 MPG2014

479.960- 711.144- 231.184-
Betreft saldo van aangepaste fasering als gevolg van scenariokeuze en renteverlaging.
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Gronduitgifte overige functies
>Netto uitgeefbaar 107.941 m²
>Uitgegeven per 31-12-2013   52.715 m²
>Correctie verhuur en wijziging uitgifte 
  herziening grondexploitatie  2012   -5.635 m²
>Nog uit te geven per 01-01-2014  49.591 m2

Projectnaam Bataviastad (2.5.1)

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

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

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 januari 2003
>Einddatum exploitatie 31 december 2024
>Saldo op eindwaarde 31 december 2024 € 1.401.044

>Saldo op contante waarde 1 januari 20124 €  955.137
>Reeds genomen resultaat  €       870.904
>Totaal resultaat  €  1.862.041

>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, waar Factory Outlet Center op dit moment de grootste trekker is. Bataviastad ligt aan 
het Markermeer en wordt begrensd door de Markerwaarddijk in het noorden en de Houtribweg in het oosten en de 
Helling in het zuiden.
In totaal wordt ca.15.000 v.v.o aan commerciële ruimte en ca. 50.000m² terrein aan niet commerciële ruimte 
gerealiseerd. Door de verhuur van een aantal gebieden en een gewijzigde uitgifte wordt in totaal ca. 50.000m² aan 
Leisure uitgegeven in plaats van 70.000m².

Exploitatie
Het nog uit te geven gebied (circa 3,5 hectare) omvat de locaties:
 Middengebied, 
 Hotelkavel, 
 FOV 3e fase, 
 Het gebied langs de Markerwaarddijk 

Het huidige tijdelijke parkeerterrein, de ingerichte parkeerterreinen als ook de kavel noordwest zijn langdurig 
verhuurd aan een commerciële partij en zullen binnen de looptijd van de grondexploitatie niet meer ontwikkeld 
worden. De raming van de kosten en opbrengsten van deze terreinen is bij de herziening 2012 van de grondexploi-
tatie Bataviastad om die reden niet meer meegenomen. De kosten en opbrengsten van het Middengebied zit wel in 
de raming van de grondexploitatie omdat de verhuur van het gebied stopt bij een eventuele ontwikkeling/verkoop. 

In 2011 is grond verkocht tbv een tankstation aan de Markerwaarddijk. De bouwrijpwerkzaamheden van het tank-
station zijn klaar. Het tankstation is gerealiseerd. De terreinafwerking is gereed. De onderhandelingen over het 
realiseren van de 3e fase Factory Outlet zijn in een vergevorderd stadium. De grondaanbieding is in 2012 verzon-
den. Er is sprake gefaseerde afname van de grond. Bataviastad is verkocht aan een andere ontwikkelaar inclusief 
de met de gemeente afspraken over de verkoop van de 3e fase. De afgesproken fasering wordt niet gehaald. 
Daarnaast zijn er ontwikkelingen in de bestaande musea aan de Kust om tot een intensievere samenwerking te 
komen. Er wordt gedacht aan een totaal nieuw concept.  Het gevolg van dat concept heeft invloed op de bestaande 
eigendomspositie in het gebied

De aanleg van de boulevard Bataviastad is met ondersteuning van EFRO subsidie in 2011 afgerond. 

Verschillenanalyse (MPG 2013-2014)

risico’s
Bedreigingen:
Het eindresultaat is afhankelijk van de toekomstige uitgiften. Hoe verhoudt het een en ander zich met de opgeno-
men raming en fasering in de grondexploitatie. Door vertraging in de verkoop van grond heeft dit extra renteverlie-
zen en door uitstel van plannen extra planontwikkelingskosten tot gevolg. Uiteindelijk resulteert dit in een nega-
tieve invloed op het exploitatieresultaat. 

Kansen:
Nieuwe ontwikkelingen binnen de bestaande structuren kunnen leiden tot uitgifte van gronden.  

Contante waarde per 1-1-2013 Contante waarde per 1-1-2014 Verschil

MPG2013 MPG2014

1.730.023 1.826.041 96.018
Betreft saldo van renteverlaging en het niet opnemen van het budget bovenwijkse voorzieningen tengevolge 
van scenariodenken.
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Gronduitgifte Woningbouw
>Netto uitgeefbaar 37.898 m²
>Uitgegeven per 31-12-2013 18.510 m²
>Nog uit te geven per 01-01-2014 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.

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 januari 2003
>Einddatum exploitatie 31 december 2034
>Saldo op eindwaarde 31 december 2034 € 5.378.714 

>Saldo op contante waarde 1 januari 2014 € 2.477.188
>Reeds genomen resultaat  € -
>Totaal resultaat  €  2.477.188

>Getroffen voorziening € 1.853.790

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 van een binnenhaven (door weghalen/doorbre-
ken 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.
De ontwikkeling van bouwblok 2 komt door de huidige crisis niet van de grond. De eerdere functiewijziging van wo-
nen naar onderwijs is weer omgezet naar wonen. De onderwijsfunctie wordt niet meer gerealiseerd. De financiële 
gevolgen van deze wijziging zijn in de herziening van 2012 verwerkt. De ontwikkelaar zal in de toekomst een nieuw 
plan presenteren voor het bouwblok.  
 
Exploitatie
Het exploitatiegebied omvat 12,2 hectare in totaal, uitgeefbaar ca. 4 hectare. Nog uit te geven circa 2 hectare. 
Alle grond is in bezit van de gemeente Lelystad. Rondom blok 1 is het terrein afgewerkt. De vingersteigers en de 
golfbreker zijn in 2010 aangelegd. De boulevard is in 2011 opgeleverd. Er zijn nog wat afrondende werkzaamheden 
zoals het plaatsen van ondergrondse containers tbv afvalinzameling en het versmallen van de toegang van een 
straat. Naar aanleiding van klachten van bewoners over het verkeer en de geplaatste containers zijn aanpassingen 
uitgevoerd die een veiliger en rustiger situatie creëren. De nog niet uitgegeven kavels zijn tijdelijk ingericht om het 
gebied toch zoveel mogelijk af te werken. De aanleg van de steigers en de boulevard is financieel ondersteund door 
een EFRO subsidie “Kansen voor west”. 

Verschillenanalyse (MPG 2013-2014)

risico’s
Bedreigingen:
Risico van stijgende rente zal een negatief effect op het exploitatieresultaat hebben

Kansen:
De uitgifte van gronden in een sneller tempo dan nu (2015/2034) zal een beter resultaat geven. 

Contante waarde per 1-1-2013 Contante waarde per 1-1-2014 Verschil

MPG2013 MPG2014

1.425.779- 2.477.188- 1.051.409-
Betreft saldo van aangepaste fasering als gevolg van scenariokeuze en renteverlaging i.c.m. het niet 
opnemen van het budget bovenwijkse voorzieningen.
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Gronduitgifte overige functies
>Netto uitgeefbaar   24.410 m²
> Uitgegeven per 31-12-2013 10.208 m²
>Nog uit te geven per 01-01-2014 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 2019
>Saldo op eindwaarde 31 december 2019 € 140.494

>Saldo op contante waarde 1 januari 2014 € 116.530
>Reeds genomen resultaat  € 17.034
>Totaal resultaat  €  133.564

>Getroffen voorziening n.v.t.

noordzoom-ooSt (2.7.1)
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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. De uitvoering is in 2012 afgerond. 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.

Verschillenanalyse (MPG 2013-2014)

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

Contante waarde per 1-1-2013 Contante waarde per 1-1-2014 Verschil

MPG2013 MPG2014

30.493 133.564 103.071
Betreft saldo renteverlaging i.c.m. het niet opnemen van het budget bovenwijkse voorzieningen tengevolge 
van senariokeuze.
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Gronduitgifte overige functies
>Netto uitgeefbaar   1.426 m²
>Uitgegeven per 31-12-2013    358 m²
>Nog uit te geven per 01-01-2014 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 2032
>Saldo op eindwaarde 31 december 2032 € 644.984

>Saldo op contante waarde 1 januari 2014 €  321.289
>Reeds genomen resultaat  € -
>Totaal resultaat  € 321.289

>Getroffen voorziening €  61.478

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 zuidoost 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.Het idee om geen bebouwing op het middengebied van het werkeiland te plaatsen in verband 
met het cultuurhistorisch karakter van het gebied en middels subsidie hier een cultuurparkje aan te leggen, is 
niet haalbaar gebleken. De gemeente heeft indertijd de grond aangekocht van de ontwikkelaar met de bedoeling 
om er, met gebruikmaking van subsidie, een cultuurparkje van te maken. Nu blijkt dat er niet voldoende middelen 
beschikbaar zijn om het cultuurpark te realiseren en de afspraak met de ontwikkelaar om de grond terug te kopen 
blijkt niet hard te zijn. De boekwaarde van het middengebied is inmiddels afgeboekt. De grond staat nu onbelast 
weer in de grondexploitatie werkeiland en de mogelijkheid om er een cultuurparkje van te maken en/of er wonin-
gen op te bouwen blijft bestaan. 
 De bestaande woningen op het Werkeiland zijn gerenoveerd en een gedeelte van de terreinafwerking is uitge-
voerd. 
Door de financiële crisis is er echter nog niet gestart met de nieuwbouw van woningen. 
De uitvoering van het plangedeelte “havenfront midden en havenfront zuid” wordt voorlopig niet  verwacht.

Verschillenanalyse (MPG 2013-2014)

risico’s
Recent is een van twee projectontwikkelaars failliet verklaard. Binnen afzienbare tijd is een gesprek met de cura-
tor gepland. De gevolgen van dit faillissement worden op dit moment in kaart gebracht. 

Contante waarde per 1-1-2013 Contante waarde per 1-1-2014 Verschil

MPG2013 MPG2014

2.978- 321.289- 318.311-
Betreft saldo van renteverlaging en fasering als gevolg van scenariokeuze (effect fasering verstrekt door 
het niet kunnen doorberekenen van de opbrengststijging).
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Gronduitgifte Bedrijven
>Netto uitgeefbaar   724.851 m²
>Uitgegeven per 31-12-2013 642.701 m²
>Nog uit te geven per 01-01-2014   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 2028
>Saldo op eindwaarde 31 december 2028 € 2.347.620

>Saldo op contante waarde 1 januari 2014 € 1.368.070
>Reeds genomen resultaat  € 4.786.947
>Totaal resultaat  € 6.155.017

>Getroffen voorziening n.v.t.

BEdrijVEntErrEin noordErSluiS (3.8)
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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 uitgeefbaar gebied 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 al door de gemeente verworven. Het gehele gebied is bouw- en woonrijp 
gemaakt. Voor het gebied Vaartweg Noord is een nieuw inrichtingsplan gemaakt en is in 2013 bouwrijp gemaakt. 

De gevolgen van het tussenscenario, rente doorbelasting en het laten vervallen van de opslag bovenwijks is een 
optelling van negatieve en positieve effecten en heeft uiteindelijk een negatief effect op de contante waarde van de 
grondexploitatie Noordersluis van € 264.112 tov de MPG 2013.

Verschillenanalyse (MPG 2013-2014)

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 kavel in de noordoost hoek moet nog bouwrijp worden gemaakt. De markt is momenteel gunstig betreffende 
aanbestedingen van civieltechnisch werk.

Contante waarde per 1-1-2013 Contante waarde per 1-1-2014 Verschil

MPG2013 MPG2014

6.419.129 6.155.017 264.112-
Betreft saldo van aangepaste fasering als gevolg van scenariokeuze en renteverlaging.
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Gronduitgifte Bedrijven
>Netto uitgeefbaar   197.099 m2

>Uitgegeven per 31-12-2013 161.862 m2

>Nog uit te geven per 01-01-2014   35.237 m2

Projectnaam Bedrijventerrein  
 noordersluis-zuidoost (3.8.1)  

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

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van een bedrijventerrein

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 juli 2002
>Einddatum exploitatie 31 december 2025
>Saldo op eindwaarde 31 december 2025 € 1.005.661

>Saldo op contante waarde 1 januari 2014 €    1.005.661
>Reeds genomen resultaat  € 3.528.319
>Totaal resultaat  € 4.533.980

BEdrijVEntErrEin noordErSluiS-zuidooSt (3.8.1)
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noordErSluiS-zuidooSt (3.8.1) 
Plan
Noordersluis (Zuidoost) is een gezoneerd bedrijventerrein. Het kantoor oppervlak mag niet meer bedragen dan 
30% van de bedrijfsvloeroppervlakte, met een maximum van 2.000 m².
Het profiel is industrie, groothandel en dienstverlening.
De milieuzones zijn afhankelijk van de locatie 1 en 2 tot maximaal categorie 5.
Langs de Westerdreef is milieuzonering 1 en 2.
Het bebouwingspercentage is maximaal 70%. Deels maximaal 50% van de kavel.
Het parkeren wordt opgelost op de eigen kavel.
De zichtlocaties voor representatieve bedrijven zijn langs de Westerdreef gezoneerd.
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 uitgeefbaar gebied 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 al door de gemeente verworven. Het gehele gebied is bouw- en woonrijp 
gemaakt. 
De grondexploitatie is in 2012 herzien en door de Raad vastgesteld. 
De cluster verkoop en relaties van de afdeling EVO heeft met enkele belangstellenden contacten. 

De gevolgen van het tussenscenario, rente doorbelasting en het laten vervallen van de opslag bovenwijks is een 
optelling van negatieve en positieve effecten en heeft uiteindelijk een klein negatief effect op de contante waarde 
van de grondexploitatie Noordersluis ZO van € 74.170 tov de MPG 2013.
 

Verschillenanalyse (MPG 2013-2014)

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 2025 als gevolg van de economische omstandigheden. 

Kansen:
De kans op een hogere uitgifteprijs en rentewinst door snellere uitgifte wordt geschat op gemiddeld.

Contante waarde per 1-1-2013 Contante waarde per 1-1-2014 Verschil

MPG2013 MPG2014

4.608.150 4.533.980 74.170-
Betreft salod van aangepaste fasering als gevolg van scenariokeuze en renteverlaging.
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Gronduitgifte Bedrijven
>Netto uitgeefbaar   41.355 m2

>Uitgegeven per 31-12-2013 20.925 m2

>Nog uit te geven per 01-01-2014 20.430 m2

Projectnaam Bedrijventerrein Westerdreef (3.8.1) 

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 2024
>Saldo op eindwaarde 31 december 2024 € 769.993

>Saldo op contante waarde 1 januari 2014 € 543.336

>Reeds genomen resultaat  €   211.193
>Totaal resultaat  € 754.529 

>Getroffen voorziening n.v.t.

BEdrijVEntErrEin WEStErdrEEF (3.8.1)
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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. 

Verschillenanalyse (MPG 2013-2014))

risico’s
Bedreigingen:
In de huidige de markt is er nog geen gronduitgifte gerealiseerd. Naar verwachting zal dat ook niet binnen afzienbare tijd 
plaatsvinden. De looptijd van de grondexploitatie is daarom verlengd.  

Kansen:
De noord- en de zuid kavel worden eerder uitgegeven dan volgens de planning in de grondexploitatie. 

Contante waarde per 1-1-2013 Contante waarde per 1-1-2014 Verschil

MPG2013 MPG2014

586.896 754.529 167.633
Betreft saldo van aangepaste fasering als gevolg van scenariokeuze en renteverlaging i.c.m. het niet opne-
men van het budget bovenwijkse voorzieningen.
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Gronduitgifte 
>Netto uitgeefbaar   41.176  m²  
>Uitgegeven per 31-12-2013 33.781 m²
>Nog uit te geven per 01-01-2014 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 2025
>Saldo op eindwaarde 31 december 2025 €       284.746

>Saldo op contante waarde 1 januari 2014 €       186.654
>Reeds genomen resultaat  €       353.983
>Totaal resultaat  €      540.637

>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

Verschillenanalyse (MPG 2013-2014)

risico’s
Bedreigingen:
Het plan is in sterke mate afhankelijk van de afzetbaarheid van de nog uit te geven kavels. Het volgen van hert midden-
scenario heeft als gevolg dat de looptijd van de grondexploitatie is verlengd. Mede hierdoor is de risico inschatting 
gemiddeld. 

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

Contante waarde per 1-1-2013 Contante waarde per 1-1-2014 Verschil

MPG2013 MPG2014

620.552 540.637 79.915-
Betreft saldo van aangepaste fasering als gevolg van senariokeuze en renteverlaging.
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Gronduitgifte Bedrijven
>Netto uitgeefbaar   827.879 m2

>Uitgegeven per 31-12-2013 236.612m2

>Nog uit te geven per 01-01-2014 591.267 m2

Projectnaam Bedrijventerrein Flevopoort (5.8)  

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

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van een bedrijventerrein met 5 clusters

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 januari 2000
>Einddatum exploitatie 31 december 2035
>Saldo op eindwaarde 31 december 2035 €      783.201

>Saldo op contante waarde 1 januari 2013 €  346.833
>Reeds genomen resultaat  €                -
>Totaal resultaat  €  346.833

>Getroffen voorziening €      989.539

BEdrijVEntErrEin FlEVoPoort (5.8)
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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 183,3 ha. waarvan 82,8 ha. uitgeefbaar. 
Het complex bestaat uit 5 clusters. Hiervan zijn 4 clusters in ontwikkeling genomen. 
De clusters 1 en 2 zijn direct gelegen aan de A6, de clusters 4 en 5 zijn ten noorden gelegen van de Lagevaart.  

Exploitatie
Bijna alle gronden binnen de exploitatie zijn al door de gemeente verworven. Alleen de ondergrond voor de aan te 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 is meegewogen bij de fasering voor Flevopoort. Het resultaat daarvan is dat voor de fasering een 
uitgifte tempo van gemiddeld 2,7 ha per jaar is aangehouden. De einddatum van de exploitatie komt daarmee op het jaar 
2035. 

De gevolgen van het tussenscenario, rente doorbelasting en het laten vervallen van de opslag bovenwijks is een optelling 
van negatieve en positieve effecten en heeft uiteindelijk nauwelijks effect op de contante waarde van de grondexploitatie 
Flevopoort tov de MPG 2013.
 
Verschillenanalyse (MPG 2013-2014)

Een van de middellange termijn beheersmaatregel en deze wordt gepresenteerd in de Raam MPG 2015 is het aanbod aan-
passen, door bijvoorbeeld het uitnemen van Flevopoort cluster 3. Hierbij zal een directe afboeking (verlies) ontstaan van 
maximaal € 2,6 miljoen en bij de jaarrekening 2014 zal een vrijval van de getroffen voorziening van ca. € 1 miljoen plaats 
vinden   

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 eegro-
tere/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 open-
baar gebied er een beter inzicht is, in functioneren. Hierdoor is een duidelijker beeld ontstaan op welke wijze het openbaar 
gebied al is en nog verder moet worden ingericht. De invloed van het herijken en later activeren van investeringen, hebben 
een positief effect op het resultaat.
In 2009 is een basis infrastructuur voor breedband t.w. een geul met mantelbuizen, in het gebied aangelegd. Hierdoor 
kunnen breedband ondernemers hun glasvezelnet aanbieden aan huidige en nieuw te vestigen ondernemers. 

 

Contante waarde per 1-1-2013 Contante waarde per 1-1-2014 Verschil

MPG2013 MPG2014

335.141 346.833 11.692
Nagenoeg geen verschil: niet opnemen budget Bovenwijkse voorzieningen in combinatie met de 
renteverlaging is in evenwicht met de langere looptijd.
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Gronduitgifte Woningbouw overige functies
>Netto uitgeefbaar   410.485 m² 11.397 m²
>Uitgegeven per 31-12-2013   61.917 m²          0 m²
>Nog uit te geven per 01-01-2014 348.568 m² 11.397 m²

Projectnaam Warande(5.9.9)  

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

Plan op hoofdlijnen
Realisatie van woningbouw, uitbreidingsgebied

Financiële kerngegevens
>Startdatum exploitatie 1 januari 2007
>Einddatum exploitatie 31 december 2029
>Saldo op eindwaarde 31 december 2029     € 3.962.305 

>Saldo op contante waarde 1 januari 2014              € 2.220.215
>Reeds genomen resultaat €  -
>Totaal resultaat €  2.220.215

>Getroffen voorziening € 1.835.135

WarandE (5.9.9)

nadelig

nadelig

nadelig
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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 1ste deelgebied van Warande bevat circa 1.550 woningen, het plan is verdeeld in deelprojecten.
Verspreid tussen de parkbossen ligt een viertal woonmilieus, variërend van luxe kavels tot 
rijwoningen.
In het eerste deelgebied is in het noordwestelijke deel langs de verlengde Westerdreef een 
scholen/voorzieningencluster gepland.
Van de gronduitgifte ten behoeve van woningen is 12% gerealiseerd, voor de overige 88% worden de resterende gronduit-
gifte gefaseerd in de jaren van 2014 tot en met 2029.

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 middensegment 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
 
Door de crisis worden de aantallen van 200 woningen per jaar op te leveren niet gehaald. Gemiddeld zijn er ongeveer 100 
woningen per jaar gerealiseerd. De verwachting is dat deze aantallen weer zullen stijgen als de crisis voorbij is. Het einde 
van de (woningbouw) crisis is echter niet te voorspellen. 
Als gevolg van het lagere ontwikkeltempo is de looptijd van de grondexploitatie Warande 1e deelgebied 2012 verlengd tot 
2023 en zal de ontwikkeling van de volgende deelgebieden nog lang op zich laten wachten alsmede de bijdragen aan de 
hoofdplanstructuur.
Om met name de rentecomponent beheersbaar te houden werd in 2012 voorgesteld om de grondexploitatie hoofdplans-
tructuur op te heffen en de kosten binnen het plangebied ten laste te brengen van de grondexploitatie Warande en de 
bovenwijkse kosten ten laste te brengen van de reserve bovenwijkse voorzieningen, waarbij de grondexploitatie Warande 
net als de andere grondexploitaties een vaste bijdrage van € 7,59 per m² (prijspeil 2012) uitgeefbaar terrein afdraagt aan 
de reserve bovenwijkse voorzieningen.
Het bovenstaande is een reden geweest om de grondexploitatie Warande hoofdplanstructuur op te heffen en de kosten 
binnen het plangebied ten laste te brengen van de grondexploitatie Warande en de bovenwijkse kosten ten laste te bren-
gen van de reserve bovenwijkse voorzieningen. 

In 2012 is de grondexploitatie Warande 2012 1ste deelgebied herzien en begin 2013 door de raad vastgesteld

Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 was beoordeeld of er nog “na balansdatum opgekomen ontwikkelingen” zijn die 
van een dergelijke invloed zijn dat deze het resultaat zouden beïnvloeden. Dat was namelijk wel het geval en daarom is het 
meegenomen in de jaarrekening 2012. 

De getroffen voorziening t.b.v. de grondexploitatie Warande 1ste deelgebied in 2011 van € 648.811,00 was bij de jaarreke-
ning 2012 vrij gevallen en kwam ten gunste van het rekeningresultaat. 

Op basis van de laatste inzichten was er in 2012 een positief resultaat verwacht van € 144.810,00 waarvan nog niets was 
afgedragen.

De kavelverkoop stagneert. Hoewel de prijselasticiteit van de grond als zeer gering wordt gezien door het grondbe-
drijf, hetgeen ook is bevestigd door locale makelaars, is er toch vooral vanuit de projectontwikkelaars gedurig druk om 
verkoopprijzen neerwaarts aan te passen in de veronderstelling dat dan de verkopen aantrekken. Dit heeft een negatief 
effect op de opbrengsten zoals deze in de grondexploitatie Warande was voorzien. Als proef is er een tijdelijke grondprijs-
verlaging voor 5 restkavels (winkeldochters) doorgevoerd passend binnen de beleidsruimte van de nota Grondprijzen. Bij 
de herziening van de grondexploitatie zal het (negatieve) financiele effect hiervan worden verwerkt.
Binnenkort zal er een evaluatie plaats vinden over het effect van deze grondprijsverlaging op de 5 restkavels.
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Het eindresultaat van Warande 1ste deelgebied is afhankelijk van de werkelijke uitgifte t.o.v de opgenomen fasering in de 
grondexploitatie. Warande moet een wijk zijn met een mix aan segmenten. De doelgroep voor Warande is divers en we 
moeten ruimte hebben om huishoudens die zich willen vestigen te kunnen accommoderen. Voor de kwaliteit en uitstra-
ling van de wijk is het ook goed om een mix te hebben aan woonsegmenten. In de huidige crisis is er nu een druk op het 
realiseren van woningen in het lagere segment. Dit geeft momenteel al een eenzijdig beeld in Warande, dat niet helpt bij 
het neerzetten van het kwalitatieve beeld voor Warande. 

In de huidige economische situatie is het van belang de markt te volgen. Door de dip van 39 woningen in het jaar 2013 is 
voor Warande een scenario doorgerekend met voor de jaren 2014 ca. 50 woningen, 2015 ca. 75 woningen en voor de jaren 
2016 t/m 2018 ca. 100 woningen en vanaf 2020 een stijgende woningbouwproductie tot 200 woningen per jaar. 

Als gevolg van deze scenarioberekening zijn de rentelasten en een tragere uitgifte het gevolg en is er bij de jaarrekening 
2013 een voorziening getroffen voor Warande 1ste deelgebied tot een bedrag van € 1.835.136,00.

In september 2014 is er kennis genomen van de RAAM MPG 2014 en is er voor een strategie gekozen welke is gebaseerd 
op het tussenscenario met als uitgangspunt lagere afzetvolumes, heeft een groot negatief effect op de grondexploitatie 
Warande. Deze vinden met name aansluiting bij de verwachtingen die het CBS heeft ten aanzien van de ontwikkelingen in 
de Nederlandse economie.  
Een andere beheersmaatregel om over te gaan tot het implementeren van de interne rente doorbelasting naar de 
GREX’en vanaf 2015 voor 5 jaar van 4,00 % naar 3,00 % heeft een zeer groot (positief) effect.
Vervallen van de opslag “Bovenwijkse voorzieningen”. 
De Reserve Bovenwijkse Voorzieningen is ingesteld om dat deel van de grondkosten te financieren dat niet rechtstreeks 
aan één complex kan worden toegerekend. De afdracht vindt nu gefaseerd plaats aan de hand van de terreinuitgifte. 
Verder wordt de reserve gevoed met verkregen subsidies voor de realisatie van de opgenomen werken of aanwending van 
algemene subsidies. Tevens kan er sprake zijn van bijdragen van derden. 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 is in het eerste kwartaal 2013 ter besluitvorming aan 
de Raad  aangeboden. Het is essentieel de transformatie te maken naar een besef dat simpelweg de truc is uitgewerkt dat 
alles wel uiteindelijk ergens terugverdiend kan worden via forse gronduitgifte voor hoge prijzen. De crux is echter of er in 
de ‘what-if-not’-variant (wat als dergelijke voorzieningen er niet zouden komen) ook ontwikkeld zou kunnen worden of op 
dezelfde kwaliteit van het geheel. Zo nee dan is een bijdrage legitiem, op welke wijze dan ook geregeld. Op zijn minst zijn 
randvoorwaardelijke afspraken te maken over meebetalen naar rato van de ontwikkeling (zoals bovengenoemd met bin-
nenplanse infrastructuur), maar ook in relatie tot de feitelijke realisatie van die voorzieningen.
Financieel is het effect hiervan, uitgaande van het middenscenario en het feit dat ook de rentemaatregel wordt genomen, 
positief op de grondexploitatie Warande. 

Beperking in doorbelasting van uren aan de GREX’n tot de 50 woningen norm. Daarbij tevens een pro rato beperken van 
de doorbelasting van bedrijfsvoeringkosten. Daarmee de aan de  grondexploitatie toegerekende interne uren en bedrijfs-
voeringkosten in overeenstemming brengen met beschikbare dekking. Wordt in de notitie “ontwikkeling stad”  nader 
uitgewerkt.

Al deze positieve en negatieve invloeden zoals hiervoor zijn beschreven hebben uiteindelijk een groot negatief verschil 
met de voorgaande MPG 2013, maar in de jaarrekening 2013 is hierop al voor gesorteerd met een getroffen voorziening 
van € 1.835.136. 

Verschillenanalyse (MPG 2013-2014)

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. 

Warande moet een wijk zijn met een mix aan woonsegmenten. De doelgroep voor Warande is divers en we moeten ruimte 

Contante waarde per 1-1-2013 Contante waarde per 1-1-2014 Verschil

MPG2013 MPG2014

144.810 2.220.215- 2.365.025
Betreft saldo van aangepaste fasering als gevolg van scenariokeuze en renteverlaging.
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Warande moet een wijk zijn met een mix aan woonsegmenten. De doelgroep voor Warande is divers en we moeten ruimte 
hebben om huishoudens die zich willen vestigen te kunnen accommoderen. Voor de kwaliteit en uitstraling van de wijk 
is het ook goed om een mix te hebben aan woonsegmenten. In de huidige crisis is er nu een druk op het realiseren van 
woningen in het lagere segment. Dit geeft momenteel al een eenzijdig beeld in Warande, dat niet helpt bij het neerzetten 
van het kwalitatieve beeld voor Warande.  

Hoewel lastig in deze economische tijden is het doen van investeringen in de kwaliteit noodzakelijk om de kwaliteit te la-
ten zien die we nastreven in Warande. Het gebied zelf en haar huidige bewoners zijn de beste ambassadeurs van Warande. 
De voorinvestering is relatief, omdat een deel van de inrichting ook noodzakelijk / gewenst is voor de huidige bewoners. 
Hier staan ook inkomsten tegenover. Doordat de ontwikkeling van Warande langzamer gaat dan gepland is het financieel 
wel noodzakelijk om zorgvuldig om te gaan met voorinvesteringen. Concreet betekent dit dat terreininrichting de realisa-
tie van woningen volgt en dat extra voorinvesteringen integraal afgewogen worden, dat er in “grotere” brokken terreinaf-
werkingen gereed gemaakt zal worden.
 
Een van de aandachtspunten is dat er teveel woningen in voorbereiding/verkoop zijn binnen Lelystad. Dit heeft tot gevolg 
dat er versnipperd wordt gerealiseerd en dat projecten minder snel de noodzakelijke drempel halen om tot bouwen over 
te gaan. Teveel projecten, zeker in vergelijkbare segmenten, leidt tot minder realisatie. Bij nieuwe initiatieven wordt er 
gestuurd op het voorkomen van onderlinge concurrentie. Kleinere hoeveelheden projecten kunnen daarmee een grotere 
woningbouwoplevering als gevolg hebben, omdat deze wel de drempel van 70% verkochte woningen halen.

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.

Lelystad ligt aan de rand van de MRA en heeft geen stedelijk woonmilieu en voorzieningenniveau. Toch liggen er kansen 
in Warande. Lelystad heeft een overloopfunctie voor de MRA, in Warande kunnen we snel schakelen en de aanbod aan 
woningen vergroten en hebben een kwalitatief hoog aanbod tegen een gunstige prijs in de nabijheid van de MRA. Met 3% 
van de berekende groei uit de MRA zou Warande al volgebouwd zijn.

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



Gronduitgifte Bedrijven
>Netto uitgeefbaar   466.828 m²
>Uitgegeven per 31-12-2013 363.931 m²
>Nog uit te geven per 01-01-2014 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 2030 
>Saldo op eindwaarde 31 december 2030 € 2.925.411
>Saldo op contante waarde 1 januari 2014 € 1.576.162
>Reeds genomen resultaat  €   3.528.824 
>Totaal resultaat  € 5.104.446

>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 (voeding- 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. 65,4 ha groot en wordt begrensd aan de oostzijde door de Larserweg, aan de noordzijde door de A6, aan de 
zuidzijde door de Meerkoetenweg en aan de westzijde door agrarisch gebied (Omala-gebied).
Het uitgeefbaar gebied is ca. 46,6 ha. Er is ca. 36,3 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. De herziene grondexploitatie is op 14 
januari 2014 vastgesteld door de Raad.

In het kader van de Beleidsregel Herstructureringsprojecten Flevoland 2013 heeft de gemeente Lelystad een subsi-
dieaanvraag ingediend voor het project Larserpoort. Het college van B&W heeft in  december 2013 ingestemd met het 
opstellen en indienen van de subsidieaanvraag voor dit project. 
Het doel van het project is het realiseren van een hoogwaardige kwaliteit van het terrein, een betere uitgeefbaarheid van 
de resterende vrije kavels en het aanzienlijk vergroten van de verkeers- en sociale veiligheid.
De financiële effecten van deze investering zijn in de jaarrekening verwerkt en opgenomen in de raming van toekomstige 
uitgaven en inkomsten.

Verschillenanalyse (MPG 2013-2014)

risico’s
Bedreigingen:
Het niet binnenhalen van de subsidie is een risico omdat de voorbereidingskosten wel zijn gemaakt wordt het resultaat 
daardoor negatief beïnvloed.  
Verdere uitloop van de fasering van de opbrengsten heeft negatieve gevolgen voor het resultaat.
Indien een te vestigen bedrijf geen gebruik wil maken van breedband, zullen de voorinvesteringen niet verrekend kunnen 
worden met de grondverkoop.

Kansen:
De revitalisering van het bedrijventerrein kan een grotere spin-off geven aan de gronduitgifte. 

Contante waarde per 1-1-2013 Contante waarde per 1-1-2014 Verschil

MPG2013 MPG2014

4.519.159 5.104.446 585.287
Betreft algemene herziening grondexploitatie.
















































































