
 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

De gemeenteraad 
- 
21 oktober 2011 
Beantwoording vragen raadsvoorstel 98814 Kredietverlening LOP Polder 
Albrandswaard 
Het college 
105937 
 
 
 
In deze memo geven wij antwoord op de volgende twee vragen, zoals die in de 
carrousel van 3 oktober jl. over het raadsvoorstel 98814 zijn gesteld: 
A. Is de bestedingstermijn van toegekende subsidies in 2010 verstreken? En zo ja 

wat betekent dit dan voor het krediet dat aan de raad gevraagd wordt? 
B. Kunnen er met de huidige boekwaarden en marktwaarden nog wel plankosten 

worden toegeschreven aan de boekwaarde?  
 
A. Bestedingstermijn toegekende subsidies 

 
In de beschikking van 1 december 2010, die als bijlage is opgenomen in het 
raadvoorstel 98814, is vermeld dat de subsidie met als beleidsthema 
“Landschapsontwikkelingsplannen” in december 2010 als voorschot wordt 
overgemaakt. Daarbij is ook vermeld dat het voorschot in 2010 dient te worden 
besteed binnen de doelstellingen zoals geformuleerd in de vastgestelde begroting van 
LNV 2010. De besteding dient te worden verantwoord als verzameluitkering via het 
principe van single information en single audit (SiSa). Een onderscheid naar 
beleidsthema is daarbij niet nodig. De bedragen van de verzameluitkering worden 
naast SiSa niet op enig andere wijze verantwoord. 
 
Uit contact met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), 
belast met de 
verdere verstrekking, de verlening, de vaststelling en de terugvordering van de 
verzameluitkering, wordt duidelijk dat: 

- er begrip is, dat de subsidie die december 2010 wordt toegekend, niet in 
datzelfde jaar al kon worden uitgegeven; 

- er voor de jaren 2009 en 2010 afgesproken is coulant om te gaan met de 
verantwoording van de verzameluitkering;  

- er over het jaar 2010 in het kader van SiSa verantwoording al is 
gerapporteerd, dat er in 2010 nog niets is uitgegeven van de subsidie en dat 
dit niet geleid heeft tot terugvordering; 

- er geadviseerd wordt in 2011 zo veel mogelijk uitgaven te doen binnen de 
doelstelling van de LNV begroting; 

- er geen harde garanties gegeven kunnen worden dat BZK naar aanleiding van 
de SiSa verantwoording over 2011 bij onderbesteding niet overgaat tot 
terugvordering van het overgebleven deel van de subsidie;  

- er daarom geadviseerd wordt in het kader van de SiSa verantwoording 
eventueel andere kosten, die gemaakt zijn binnen de doelstellingen van LNV, 
op te voeren als besteding van de verzameluitkering voor 2011. 
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Alternatieve bestedingsmogelijkheden binnen LNV beleidsdoelstelling 
Landschap en recreatie 
Voor het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor de polder Albrandswaard zullen we 
in 2011 niet het volledige subsidiebedrag uitgeven. Vanuit BZK wordt ons aangeraden 
de subsidie in 2011 uit te geven binnen de doelstelling van LNV en niet het risico te 
nemen de subsidie in 2011 en 2012 uit te geven aan het LOP, waarvoor wij de 
subsidie specifiek hebben aangevraagd. Als we binnen de LNV begroting op zoek 
gaan naar beleidsdoelstelling, waarbinnen de subsidiegelden in het kader van de 
verzameluitkering besteed mogen worden, zien we dat de beleidsdoelstelling 
‘Landschap en Recreatie’ daartoe vele mogelijkheden biedt (zie bijlage 1). Op basis 
van deze informatie van BZK nemen we de volgende maatregelen: 
 
Maatregel 1 
 
Binnen de gemeente Albrandswaard zijn er in 2011  voldoende bestedingen binnen 
anderen projecten, die vallen binnen de beleidsdoelstelling ‘Landschap en Recreatie’ 
van LNV. Naast het LOP voor de polder Albrandswaard zijn ook de bestedingen aan 
de projecten Binnenland, Buytenland van Rhoon en de Toekomstvisie Albrandswaard - 
voor zover deze betrekking hebben op het buitengebied – te verantwoorden binnen de 
verzameluitkering. Wij zullen voor de SiSa verantwoording over 2011 een lijstje 
opstellen van bestedingen in 2011, welke wij vanuit  de LNV subsidie kunnen dekken. 
Voor de betreffende projectbudgetten levert de dekking vanuit de subsidie een 
meevaller op voor 2011. Via de jaarrekening zullen wij deze meevaller doorschuiven 
naar het projectbudget LOP Polder Albrandswaard 2012. Deze methode is bekend bij 
BZK, wordt ons zelfs aanbevolen door BZK en past binnen de rechtmatigheidvereisten 
(ter toetsing door onze accountant), zoals die aan de verzameluitkering worden 
gesteld.  
  
Maatregel 2 
 
Als extra voorzorgsmaatregel zullen we de werkzaamheden voor het project 
Landschapsontwikkelingsplan Polder Albrandswaard starten tot in eerste instantie een 
plafond van  € 100.000,-. Pas na een positieve beoordeling van de SiSa 
verantwoording 2011 door de accountant zullen we de werkzaamheden doorzetten tot 
een plafond van € 200.000,-. Op deze wijze wordt het risico van terugvordering van de 
subsidie tot een minimum beperkt. 
 
 
B. Toeschrijving plankosten aan boekwaarde 
 
De gronden binnen de polder Albrandswaard vallen onder de zogenaamde Niet In 
Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG). Volgens het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn NIEGG: ‘Gronden die een 
ontwikkelingspotentie hebben of anticiperend op een ontwikkeling zijn aangekocht. 
Doordat de mogelijke ontwikkeling op deze gronden nog niet is uitgewerkt of dat 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

bijvoorbeeld door de huidige markt het nog niet wenselijk is om de ideevorming verder 
uit te werken, heeft de NIEGG nog geen vastgestelde grondexploitatie’.  
De huidige eigendommen binnen de projectgrenzen Polder Albrandswaard zijn in het 
verleden aangekocht vanuit enerzijds beleid gericht op de sanering van de functie 
glastuinbouw en anderzijds het actieve grondbeleid met het oog op een toekomstige 
ontwikkeling.  
 
Huidige eigendommen 
De boekwaarde voor het project Polder Albrandswaard is € 1,7 miljoen conform de 
jaarrekening 2010. Deze boekwaarde komt voornamelijk door twee grondaankopen. 

 
 
 
Huidige marktwaarde 
De boekwaarde geeft een gemiddelde m2 prijs per 31-12-2010 van € 39,-. Dit zal 
gezien de ligging van de kassen en de ontwikkeling van de sector in de huidige markt 
op of boven de marktwaarde liggen. Ter indicatie in 2008 en 2009 verwisselde tuinland 
exclusief opstallen en installaties van eigenaar voor prijzen variërend tussen 40, 50 en 
55 Euro.  
 
Toekomstige marktwaarde 
Als rekening gehouden wordt met de ontwikkelingspotentie van een stuk grond, dan 
wordt gekeken naar de huidige, maar ook naar de toekomstige marktwaarde. Door de 
visies van de stadsregio Rotterdam en de provincie op de ontwikkeling van landelijk 
wonen in de polder Albrandswaard is hier sprake van zogenaamde ‘warme grond’. Als 
rekening gehouden wordt met de ontwikkelingspotentie van delen van de polder naar 
landelijk wonen, is een marktprijs van € 45,- per m2 verdedigbaar. Deze prijs is 
gebaseerd op de aankoopprijzen van de omliggende percelen en een financiële quick-
scan, waarbij gekeken is naar een reële gemiddelde grondwaarde uitgaande van een 
mix aan functies met hogere en lagere grondwaarden.  
 
Door een marktprijs van € 45,- per m2 aan te houden, zou er op de huidige percelen 
nog ruimte zijn voor een verdere stijging van € 6,- per m2 en daardoor een totale 
stijging van € 260.000,- in 2011. Daarbij moet echter wel rekening gehouden worden 
met het negatieve verschil tussen de jaarlijkse rente en de jaarlijkse huuropbrengsten 
van € 22.000,-. 
 
Totale ruimte huidige boekwaarde rente (3,65%) huuropbrengsten rest

1.985.175€      1.703.405€              62.174€        40.250-€                   259.846€    
 
 
Verwerving BBL grond 
Indien de BBL gronden worden aangekocht, neemt de gemiddelde boekwaarde af naar 
€ 28,- per m2. Uitgaande van een marktwaarde van ‘warme grond’ van € 45,- per m2, 
zou er dan ruimte zijn voor een stijging van € 17,- per m2 en daardoor een totale 
ruimte van circa € 1.000.000,-. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

gekocht van opp. datum bedrag prijs/m2 rente Totaal
Groenenboom 11.150     1997 235.966€                 21€         
Overbeek 32.965     2003 1.225.207€              37€         
BBL 20.290     2011 121.740€                 6€            
Totaal 64.405     1.582.912€              28€         242.233€     1.825.145€       

Totale ruimte 64.405     45€         2.898.225€       
 
 
Regels BBV over de benadering van grond als NIEGG of strategische grond 
Vanuit bovenstaande overzichten is af te lezen dat binnen de regels en adviezen van 
het BBV een verdere toeschrijving van de plankosten aan de boekwaarde 
gerechtvaardigd is, mits er binnen het plangebied functies worden toegevoegd met een 
hogere grondwaarde. Om de gronden als NIEGG te mogen benaderen stelt het BBV 
dat er een ‘reëel en stellig voornemen moet bestaan om de grond in de nabije 
toekomst te ontwikkelen tot een bestemming met een hogere waarde’. Naast 
woningbouw kan daarbij gedacht worden aan recreatie, sport en welzijn.  
 
Het besluit om plankosten tot te schrijven aan de boekwaarde is daarmee een impliciet 
besluit voor een gedeeltelijke ontwikkeling met een hogere grondwaarde. Indien dit niet 
gewenst is, maar het wel gewenst is de planontwikkeling op te pakken, zullen de 
plankosten op een andere manier gedekt moeten worden, bijvoorbeeld door de 
algemene reserve of een te vormen reserve grondexploitaties. Overigens de keuze om 
de gronden te benaderen als NIEGG en daaraan plankosten toe te schrijven betekent 
niet dat de gemeente gehouden is aan ontwikkeling van deze percelen. Als bij de 
ontwikkeling van het LOP duidelijk wordt, dat ontwikkeling van de gemeentelijke 
eigendommen naar een functie met een lagere grondwaarde wenselijk is, moeten de 
gronden worden afgewaardeerd naar de marktwaarde voor die functie. De gemeente 
zal dan een verlies moeten nemen ter grootte van het verschil tussen boekwaarde en 
marktwaarde.  
 
Wanneer het niet wenselijk is vooruit te lopen op de ontwikkeling van de gemeentelijke 
eigendommen naar een functie met een hogere grondwaarde, kunnen de BBL gronden 
binnen de regels en adviezen van het BBV benaderd worden als strategische grond. 
De grond wordt dan als bezit toegevoegd aan de staat van activa, waarbij de 
rentelasten gedekt worden vanuit de gemeentelijke exploitatie.  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris  de burgemeester, 

 

 

 
Hans Cats  mr. Harald.M. Bergmann 
 
 


