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Onderwerp 
Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten (MPO) 2015 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. Geheimhouding op het MPO 2015 projectenboek met datum 20 april 2014, zoals opgelegd 
door het college, conform artikel 25 gemeentewet, te bekrachtigen. 

2. Het MPO 2015 hoofdrapportage en het MPO 2015 projectenboek met datum 20 april 2014 
vast te stellen 

3. De grondexploitatie Zwaluwenlaan 1 met een nadelig resultaat van € 142.915 af te sluiten en 
dit nadeel te dekken door de getroffen voorziening en het restant te dekken uit de Reserve 
Ontwikkelingsprojecten; 

4. De grondexploitatie Centrum Ontwikkeling Poortugaal af te sluiten en de boekwaarde en 
reeds getroffen voorziening op te delen in de grondexploitaties De Smaak van Poortugaal en 
Centrum Poortugaal (restant); 

5. In te stemmen met de herziene grondexploitaties zoals opgenomen in het MPO 2015; 
6. Het college mandaat te geven om uitgaven te doen binnen de budgetten van de 

grondexploitaties. 
7. Vanuit de Reserve Ontwikkelingsprojecten de gemeentelijke gronden aan de Slot 

Valckensteijnsedijk 5 af te waarderen met een totaal bedrag van € 47.000,- 
8. Vanuit de Reserve Ontwikkelingsprojecten een afdracht te doen ten gunste van de 

voorziening ad € 471.000,-. 
9. Het project Hofhoek 1 in de begroting als Niet In Exploitatie Genomen Gronden activeren. 
10. Voor de volgende projecten een krediet vast te stellen, met als dekking de Reserve 

Voorbereidingskredieten: 
a. Begeleiding van verkoop gemeentelijke grond Essendael ter grootte van:  

i. € 25.000,- 
b. Verkoop Albrandswaardsedijk 59 ter grootte van: € 15.000,- 
c. Hofhoek 1 ter grootte van: € 26.000,- 
d. BBL-gronden ter grootte van: € 10.000,- 
e. Rijsdijk-Achterdijk ter grootte van: € 16.000,- 
f. Achterweg 11a ter grootte van: € 11.000,- 
g. Achterdijk 34 ter grootte van: € 1.000,- 
h. Slot Valckesteynsedijk 40:€ 8.000 

11. Conform de Nota Kostenverhaal de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen af te sluiten en het 
saldo toe te voegen aan de Reserve Strategisch Verbinden. 

 
 
Inleiding 
Het Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten (MPO) 2015 is een financiële presentatie van de 
voortgang en aanpassingen van de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten.  
 
Resultaten 2014 
De gemeente heeft in de crisis doorgepakt en voor een aantal projecten een nieuwe manier van 
gebiedsontwikkeling uitgewerkt, waarbij de rol van de ontwikkelaar deels is overgenomen. Het project 
Ghijseland is op deze wijze ontwikkeld, aanbesteed en direct verkocht! Binnenkort wordt gestart met 
de bouw. Het Centrum Poortugaal, danwel De Smaak van Poortugaal is ook aanbesteed en gaat 
binnenkort op dezelfde wijze in de verkoop. De voordelen van deze nieuwe ontwikkelwijze is dat de 
gemeente een hogere grondopbrengst realiseert en dat de mening van de omgeving en toekomstige 
bewoners zijn verwerkt in het plan. Deze aanpak resulteert in een betere verkoopbaarheid en 



flexibiliteit om het plan indien nodig tijdig aan te passen. In het vervolg wordt een goede afweging 
gemaakt of deze manier van gebiedsontwikkeling toegepast wordt. 
 
Daarnaast heeft de gemeente het afgelopen jaar een duidelijke focus gehad om de risico’s te 
verkleinen. Verschillende objecten met een hoge boekwaarde zijn voorbereid om snel af te kunnen 
stoten. Denkend aan Hofhoek 1 en de BBL gronden. Verder is vastgehouden aan het proces, zodat 
de risico’s beter beheerst worden en er voortgang in de projecten blijft.  
 
Tot slot is de markt aan het aantrekken en zien we daar de eerste resultaten van. Zo neemt de 
interesse toe en zien we bijvoorbeeld dat Essendael zijn planning positief heeft bijgesteld.  
 
Verwachtingen 2015 
In 2015 komt er duidelijkheid in een aantal projecten. Binnen alle ontwikkeling in het centrum van 
Rhoon, wordt het (deel) project Centrum Rhoon Louwerensplein financieel afgesloten en daarmee valt 
de voorziening vrij. Voor Centrum Ontwikkeling Poortugaal (restant) komt een verdere onderbouwing 
op het programma van woningen en de commerciële plint en de daarbij verwachte marktvraag. De 
woonwerkkavels voor Overhoeken III worden verkocht of er komt duidelijkheid over een alternatief. 
Het programma en de financiële consequenties voor Binnenland zijn in beeld gebracht en Polder 
Albrandswaard brengt de eerste kavels in verkoop.  
 
MPO 2015 
Het MPO 2015 geeft de financiële stand van zaken weer per 1 januari 2015. Er is teruggekeken op 
hetgeen het afgelopen jaar is gerealiseerd, anderzijds wordt vooruitgekeken naar de verwachte 
resultaten. Dit houdt in dat de financiële uitgangspunten zijn geactualiseerd ten opzichte van het MPO 
2014.  
 
De tussentijdse voortgang rapportage, MPOt genaamd, geeft de voortgang weer van het vastgestelde 
MPO. Op basis van deze rapportage worden geen besluiten genomen, er worden alleen inzichten 
verstrekt. Ook dit jaar zal een MPOt 2015 de voortgang van de projecten halverwege het jaar 
rapporteren. 
 
Om zo transparant mogelijk te informeren is het MPO opgedeeld in een openbaar stuk, de 
hoofdrapportage en een geheim stuk, het projecten boek. In het MPO projectenboek staat alle project 
specifieke informatie en is geheim omdat het (financiële) gegevens bevat over de positie van niet 
alleen de gemeente, maar ook van derden.  
 
De rapportages zijn als volgt opgesteld: 
- MPO 2014 hoofdrapportage, met daarin alle resultaten op totaal niveau, inzicht in de 
ontwikkeling van de reserve Ontwikkelingsprojecten en inzicht in het totale programma. 
- MPO 2014 projectenboek, hierin staan alle projecten afzonderlijk beschreven en toegelicht. 
 
Beoogd effect 
 
Het MPO 2015 is een financiële actualisatie van de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Het laat ook de 
consequenties zien van deze actualisatie op de reserve Ontwikkelingsprojecten, op de verschillende 
bestemde reserve vanuit de Nota Kostenverhaal en de woningbouwprogrammering.  
 
Het MPO 2015 geeft de volgende resultaten: 
- Het afsluiten van het project Zwaluwenlaan 1 geeft voor een negatief resultaat van € 143.000,- 
- Het totale resultaat van de verliesgevende grondexploitaties is teruggelopen met € 260.000,- 
- Het totale resultaat van de winstgevende grondexploitaties is toegenomen met € 43.000,- 
- Het totale resultaat van de Samenwerkingsverbanden is verbeterd met € 90.000,- 
- Het boekwaarde voor de Niet In Exploitatie Genomen Gronden is opgelopen tot € 6.770.000,-. 
- De marktwaarde voor de NIEGG Slot Valckesteynsedijk is € 47.000,- lager dan de 
boekwaarde 
- Door rentetoevoeging en achteruitgang van de negatieve grondexploitatieprojecten moet de 
voorziening verhoogd worden met € 360.000,-. 
 
 
 



Het MPO 2014 geeft het volgende risicoprofiel: 
- Het risicoprofiel voor de grondexploitaties en de samenwerkingsverbanden is verbeterd met € 
470.000,- 
- De waarderingsrisico’s voor de NIEGG zijn verbeterd met € 83.000,- 
- Het budget voor het risico op voorbereidingskredieten is afgenomen tot € 374.000,- 
 
Het MPO 2014 heeft de volgende financiële consequenties voor de Vrije Reserve 
- De verwerking van bovenstaande punten zorgt ervoor dat de Vrije Reserve op het minimale 
niveau blijft van 5%. 
 
 
Relatie met beleidskaders 
De structuurvisie is richtinggevend voor de uitwerking van de projecten, welke in het MPO 2015 zij 
opgenomen.  
 
Argumenten 
1.1 Door de financiële informatie is geheimhouding noodzakelijk  
De financiële gegevens in het MPO 2015 projectenboek zijn niet openbaar. De gemeente schaadt 
haar onderhandelingspositie in ernstige mate wanneer zij deze gegevens openbaar maakt. Denkt u 
aan onderhandelposities en aanbestedingstrajecten. Om deze reden is geheimhouding op grond van 
artikel 10, tweede lid, Wet openbaarheid van bestuur dan ook gerechtvaardigd. Daarom leggen wij u 
geheimhouding op ten aanzien van het MPO en adviseren wij u deze geheimhouding te bekrachtigen. 
 
2.1 Het MPO 2015 hoofdrapportage en projectenboek vast te stellen 
Het MPO geeft inzicht in de financiële stand van zaken van alle projecten, in het meerjaren perspectief 
van deze projecten, de ontwikkeling van de reserve Ontwikkelingsprojecten en de reserve vanuit de 
nota Kostenverhaal. Door de vaststelling van het MPO 2014 heeft men kennis genomen van de stand 
van zaken en de ontwikkeling van de projecten. Daarnaast is men het eens met de resultaten uit het 
MPO, zijn de resultaten en de verwachte ontwikkelingen vastgesteld. Zodoende is men op de hoogte 
gesteld, kan dit verwerkt worden in de gemeentelijke begroting en kan jaarlijks verantwoording worden 
afgelegd. 
 
3.1 De projectopdracht is vervallen 
Doordat het verzorgingshuis de Klepperwei niet verhuisd wordt, is het uitgangspunt van het project 
vervallen.  
 
4.1 Hierdoor zijn de gebieden niet meer financieel gebonden. 
Centrumontwikkeling Poortugaal bestaat uit twee deelgebieden, welke geen functionele relatie 
hebben. Om deze te verdelen in twee projecten ontstaat er meer helderheid en een betere controle. 
 
5.1 Door het vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties zijn de wijzigingen geaccepteerd. 
Voor alle projecten zijn de grondexploitaties geactualiseerd. Voor deze actualisatie is per project naast 
het MPO een gedetailleerde onderbouwing en berekening opgesteld. Op basis van deze resultaten 
zijn de projecten bijgesteld. Door de grondexploitaties afzonderlijk vast te stellen wordt akkoord 
gegeven op het bijgestelde resultaat en zal verantwoordingen worden afgelegd over het nieuwe 
resultaat. Voor de onderbouwing van de grondexploitatieberekeningen, liggen de rapportage 
grondexploitaties bij de griffie ter inzage. 
 
6.1 Het college financieel mandaat geven binnen de vastgestelde grondexploitatie 
Er wordt gevraagd om binnen het resultaat van de grondexploitatie het college mandaat te geven om 
uitgaven te doen. Zodoende wordt verantwoording afgelegd op resultaat. 
 
7.1 De gronden afwaarderen naar de huidige marktwaarde is conform de spelregels. 
Voor de gemeentelijke gronden aan de Slot Valckesteynsedijk 5 is een taxatie uitgevoerd om de 
huidige marktwaarde vast te stellen. Hieruit volgt dat een afwaardering plaats dient te vinden van € 
47.000.  
 
8.1 Afdracht vanuit Reserve Ontwikkelingsprojecten aan voorzieningen is conform de spelregels. 
De reserve Ontwikkelingsprojecten is zo opgezet dat de algemene reserve minder fluctueert door de 
resultaten van de ontwikkelingsprojecten. Een verhoging van voorzieningen door slechter resultaat of 



door de jaarlijkse toeschrijving van rente wordt gedekt uit de Reserve Ontwikkelingsprojecten. De 
resultaten van de projecten met een voorziening zijn verslechterd.  
 
9.1 Zodat als ontwikkelingsproject is geregistreerd 
Het object Hofhoek 1 staat financieel geregistreerd als onderdeel van de vaste activa. Door het op te 
nemen als NIEGG wordt het een ontwikkelingsproject en sluit het aan bij het MPO. De vaste activa 
wordt niet apart inzichtelijk gemaakt  
 
10.1 Door de voorbereidingskredieten vast te stellen kunnen deze verwerkt worden in de begroting en 
de projecten uitgevoerd/vervolgd worden. 
Door vaststelling van de voorbereidingskredieten wordt er toestemming gegeven om aan deze 
projecten te werken met een maximum bedrag zoals aangegeven. Het risico dat er geen dekking komt 
voor deze projecten komt vanuit de Reserve Ontwikkelingsprojecten. 
 
11.1 De reserve Bovenwijkse voorzieningen is overgegaan in het fonds Strategisch verbinden 
Bij het vaststellen van de nota Kostenverhaal is aangegeven dat de reserve bovenwijkse 
voorzieningen opgaat in de nieuwe reserve Strategisch verbinden. Echter is hier geen apart besluit 
voor genomen. 
 
 
Overleg gevoerd met 
Er is intern afgestemd met de afdeling financien en zijn alle projectleider betrokken bij de 
totstandkoming van het MPO 2015 
 
Kanttekeningen 
2.1 Niet eens met het resultaat van het MPO 2014 
Het MPO is een sturingsinstrument, indien er geen commitment is over het resultaat en de wijze hoe 
dit te bereiken dient het resultaat aangepast te worden.  
 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na vaststelling van het definitief MPO 2015, worden de resultaten verwerkt in de begroting en zullen 
de budgetten en voortgang gemonitord worden.  
 
 
Evaluatie/monitoring 
De voortgang van het MPO 2015 wordt halfjaarlijks gerapporteerd via de tussentijdse rapportage 
MPOt 2015. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt of er op de juiste wijze uitvoering is gegeven aan de 
projecten. In het MPO is daarnaast een vergelijking gemaakt met het voorgaande MPO. 
 
Financiën  
De actualisatie van de projecten heeft consequenties op de hoogte van de Reserve 
Ontwikkelingsprojecten, echter doordat de vrije reserve niet door de minimale grens gaat van 5% hoeft 
de algemene reserve geen bijdrage te doen. 
 
Juridische zaken 
Bij vaststelling van het MPO worden de budgetten vrij gegeven. 
 
 
Duurzaamheid 
Het MPO biedt de mogelijkheid om een goede afweging te kunnen maken op basis van Tijd, Geld en 
Kwaliteit. Hierdoor ondersteunt het MPO om duurzame besluiten tov ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke 
ontwikkelingen te maken. 
 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Het MPO 2015 is intern opgesteld door team ontwikkeling en getoetst door de afdeling financiën en 
control. Het MPO 2015 projectenboek is geheim omdat het financiële informatie bevat welke de positie 
van de gemeente schaden. 
 



 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
 

1. MPO Rapportage 2015 (174178) 
2. Projectenboek (174656) 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


