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Onderwerp 
Grondexploitatie Hart van Ghijseland 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. Met toepassing van artikel 25 van de gemeentewet, van de grondexploitatie Hart van Ghijseland 
datum 27-05-2014, de geheimhouding te bekrachtigen  
2. De grondexploitatie met een positief resultaat van € 25.000,- afgerond per 1-1-2014 (peildatum) 
voor het Hart van Ghijseland vast te stellen 
3. Het college mandaat te geven om uitgaven te doen binnen de budgetten van de grondexploitaties. 
 
Inleiding 
Context 
Eind februari 2013 kwam het voormalige kleuterschooltje in Ghijseland vrij van gebruik (zie bijlage 
locatie). Nadat de naburige grondeigenaar (Woonvisie) de grond niet wilde kopen, hebben we als 
gemeente gekeken naar invulling met woningen. De grond is van de gemeente en als gemeente zien 
we kansen om onder de huidige marktomstandigheden met een vernieuwde vorm van 
woningbouwontwikkeling te komen op het gebied van financiering en bouw.  
 
Na het vaststellen van het voorbereidingskrediet door de raad onderzocht de gemeente de 
mogelijkheden voor het hart van Ghijseland. Hieruit blijkt dat de bouw van 7 woningen door middel 
van een prijsvraag de meest gunstige ontwikkeling geeft. Het gehele project en de verdere uitwerking 
is uitgewerkt in een projectplan, welke ter informatie als bijlage is toegevoegd. Vanuit het projectplan 
maakte de gemeente een rapportage grondexploitatie waarvan het college de raad nu vraagt deze 
vast te stellen voor de doorgang van de verdere ontwikkeling.   
 
Unieke elementen aan het plan Hart van Ghijseland 
In dit plan geeft de gemeente zelf direct de grond uit aan de toekomstige kopers. Een rol die normaal 
een ontwikkelaar op zich neemt maar waarbij in het geval van het Ghijseland het risico minimaal is en 
dus de gemeente dit zelf doet. Tegelijkertijd met de grond verkoopt een aannemer de woning die zij 
bouwen op het perceel. Deze opzet heeft als doel dat een groter deel van de opbrengsten in de 
kwaliteit van het bouwproject gaan zitten. De selectie van de bouwende partij vond plaats door middel 
van een prijsvraag met als prijsvraag voorwaarden: prijs, kwaliteit, duurzaamheid, beeldkwaliteit, 
flexibiliteit en acceptatie door de buurt. Naast de vakjury maakte een bewonersafvaardiging deel uit 
van de jury. Op twee bewonersavonden is de buurt als geheel op de hoogte gehouden en gepeild.  
 
Beoogd effect 
De bouw van 7 woningen met een scherpe prijs kwaliteitsverhouding 
 
Relatie met beleidskaders 
Structuurvisie, ontwerp bestemming Rhoon dorp 
 
Argumenten 
1.  Geheimhouding van de grondexploitatie vanwege onderhandelingspositie, privacy redenen en 
financiële risico's 
In de grondexploitatie zijn bedragen en gegevens opgenomen die het onderhandelingsproces kunnen 
schaden wanneer zij openbaar worden gemaakt.. Openbaarmaking van namen, maar ook financiële 
gegevens en door partijen geformuleerde voorwaarden schaadt de onderhandelingspositie van de 
initiatiefnemer en gemeente. 



 
2.1 Een grondexploitatie vaststellen om het plan te borgen 
Een grondexploitatie (GREX) geeft de kaders voor een ontwikkeling. Het is een begroting die wordt 
opgesteld om grondkosten en grondopbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan in beeld te 
brengen. Aan de kostenkant staan de grondwaarden, het bouwrijp maken van de grond, het inrichten 
van de openbare ruimte en overhead (onder andere de kosten voor het maken van het plan en de 
begeleiding van de uitvoering ervan). Aan de opbrengstenkant staan de verkoop van bouwrijpe grond 
en alle eventuele andere bijdragen. 
 
De kaders die de GREX Hart van Ghijseland biedt gaan over risico’s en kansen, vertaald naar een 
financiële positie. Met een vastgestelde grondexploitatie borgt de gemeente haar risico’s en financiële 
speelruimte. Het projectplan kadert de werkwijze en doelen af. Het projectplan en de rapportage 
grondexploitatie met bijbehorende stukken (o.a. de risico analyse, planning en de grondexploitatie) 
zijn als bijlagen (genaamd projectplan e.a.) toegevoegd aan dit BBV. 
 
2.2 Het doel van de GREX past binnen het bestemmingsplan 
De GREX heeft als doel de ontwikkeling van 7 woningen. Deze 7 woningen passen binnen het 
ontwerp bestemmingsplan Rhoon dorp uit 2014. Ook de structuurvisie met het woningbouw profiel 
onderzoek ondersteunt dit doel. Starters en senioren die een dorps milieu aanspreken komen uit dit 
onderzoek als nadrukkelijkste woningzoekenden naar voren.  
 
2.3 Waarom met deze GREX het hart van Ghijseland herontwikkelen?   
Een nieuwe invulling van de locatie van het voormalige kleuterschooltje in het Hart van Ghijseland sluit 
aan bij het streven naar efficiënt en effectief ruimtegebruik van de bestaande bebouwing.  
 
3 Kosten verantwoording via de GREX 
Voor de begeleiding en uitvoering van dit initiatief moet de gemeente kosten maken. In bijlage 
"rapportage grondexploitatie" is de kostenraming opgenomen. Om de gemeentelijke kosten hiervoor af 
te dekken stelt de raad de grondexploitatie vast.  
 
 
Kanttekeningen 
1. Geen 
 
2.1 Grondexploitatie 
Een ontwikkeling is nooit risicoloos. De risico’s zijn afhankelijk van planvorming en contractvorming. 
De grondexploitatie maakt deze systematisch inzichtelijk. Met terugvalopties in beheersmaatregelen 
laat de grondexploitatie zien hoe te handelen wanneer deze risico’s optreden. De belangrijkste 
risico’s; het niet verkopen van de woningen en overeenkomsten met bouwende partijen zijn geborgd. 
Die borging bestaat uit een minimum aantal te verkopen woningen voordat het project daadwerkelijk 
start en een koop-aanneem overeenkomst tussen de koper (niet de gemeente) en de bouwende partij. 
 
2.2 Geen grondexploitatie vaststellen levert geen betaalbare woningbouwontwikkeling in Rhoon op 
Wanneer de raad geen GREX vaststelt, dan ontwikkelt de gemeente geen betaalbare 
starterswoningen in Rhoon. Woningen waar op basis van onderzoek vanuit de structuurvisie behoefte 
aan is. 
 
3. Geen 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na het vaststellen van de GREX zal een contract gesloten worden met een aannemer en zal in 
samenwerking met de aannemer de verkoop van de woningen worden voorbereid. Volgens planning 
zullen de woningen in voorverkoop gaan in het vierde kwartaal van dit jaar.  
 
 
Evaluatie/monitoring 
De evaluatie vindt plaats via het Meerjaren Ontwikkelingsperspectief (MPO) 
 
 
 



Financiën  
De grondexploitatie maakt onderdeel uit van het Meerjaren Perspectief Ontwikkeling (MPO). Het MPO 
krijgt een jaarlijkse herziening die de raad vaststelt. Ook is er een tussentijdse stand van zaken 
document voor de raad, het MPOt. 
 
We vragen u als raad om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen op basis van uw 
budgetrecht. Het voorbereidingskrediet van dit project wordt onttrokken uit de post "reserve 
ontwikkelprojecten" van het Meerjaren Ontwikkel Programma (MPO). De opbrengsten vanuit de 
GREX worden teruggestort bij de post "reserve ontwikkelingsprojecten". De opbrengsten zijn geraamd 
op € 30.000,-. Dit is een gering bedrag door de beperkte omvang van de ontwikkeling. 
 
 
Juridische zaken 
Na het vaststellen van de GREX, sluiten de ontwikkelende partij en de gemeente een privaat contract 
om het definitief ontwerp van de woningen en de planning, de financien vast te leggen 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Het communicatietraject staat beschreven in het projectplan. De prijsvraag met jurering door een vak- 
en bewonersjury, maakt deel uit van het participatie traject. Dit intensieve traject leidde tot een 
driekoppige bewonersjury en de twee bewonersavonden. Hieruit kwam een positief signaal af wat 
betreft het proces, de toenadering die de gemeente zoekt en wat betreft de uitkomst van de prijsvraag. 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Bijlage Rapportage grondexploitatie (46026) 
2. Bijlage Projectplan e.a. (46028) 
3. Bijlage Locatie Hart van Ghijseland (46330) 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


