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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Door middel van het tussentijds Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten (MPOt) 2019 rapporteert 
het college over de voortgang van de gemeentelijke grondexploitaties. 
  
Het MPOt is geheim omdat het vertrouwelijk informatie bevat over de positie van niet alleen de gemeente, 
maar ook van derden. 
 
  
KERNBOODSCHAP 

 
Dit MPOt 2019 schetst een actueel beeld van de stand van zaken/planning en de risico’s van de 
gemeentelijke grondexploitaties en de ontwikkeling van Essendael (samenwerking met BPD). Om een 
betrouwbaar beeld te krijgen zijn de risicoanalyses van de grondexploitaties bekeken en zijn afwijkingen  
ten opzichte van de huidige planningen in beeld gebracht.  
 
In onderstaand figuur zijn de karakteristieken per project samengevat, vergeleken met het MPO 2019. 
 



  

 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
Algemeen beeld 
De volgende resultaten zijn het afgelopen half jaar geboekt: 
 
Bouwgronden in exploitatie 

 Centrum Ontwikkeling Poortugaal Emmastraat: bestemmingsplan is onherroepelijk,  
start bouw en overdracht van de grond worden voorbereid. 

 Binnenland: proces gestart om gebiedsvisie op te stellen. 
 Polder Albrandswaard: eerste woning is gerealiseerd, de overige kavels zijn ondergebracht bij 

een makelaar 
 Spui: woningen Fase 1 zijn opgeleverd. Voor Fase 2 is het stedenbouwkundig inrichtingsplan 

opgesteld.   
 Overhoeken III: met uitzondering van kavel 1 (kantoorlocatie) alle kavels verkocht. 
 Portland: één kavel is in optie, alle andere kavels zijn verkocht. 

 
Samenwerkingen 

 Essendael: In december 2018 is in de RvC de geactualiseerde grondexploitatie vastgesteld, op 
basis van het nieuwe stedenbouwkundige plan. 

 
Voortgang verloopt veelal conform planning 
De opbrengsten voor de projecten Overhoeken III en Portland zijn nagenoeg geheel gerealiseerd en de 
verwachting is dat het restant ook conform planning wordt gerealiseerd. De levering van de grond voor de 
bouw van de woningen aan de Emmastraat staat gepland voor de tweede helft van 2019. Dit is echter 
afhankelijk van de voortgang van de verkoop van de woningen. De doelstelling voor polder 
Albrandswaard is om dit jaar twee kavels te verkopen aan de Albrandswaardseweg. In het eerste halfjaar 
zijn er echter geen optie- of verkoopovereenkomsten afgesloten. 
 
Risico’s voor een aantal projecten doen zich (mogelijk) voor 

 De provincie Zuid-Holland is (ambtelijk) betrokken bij de werkgroep die zich bezig houdt met het 
opstellen van de nieuwe gebiedsvisie voor Binnenland. De manier waarop en de mate waarin de 
provincie financieel bijdraagt, zoals afgesproken in de bestuursovereenkomst ‘Poort van 
Buijtenland’, is nog onduidelijk. 
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 De onderhandelingen over de verwerving van de gronden voor de realisatie van Spui 2 blijken 
erg complex in combinatie met de huidige erfpacht situatie. Dit heeft mogelijk consequenties voor 
de planning en de financiële uitkomst van het project. 

 Voor Polder Albrandswaard wordt de haalbaarheid van de drie kavels aan de 
Albrandswaardsedijk onderzocht. 

 
Financiën 
Uit de financiële analyse van de projecten blijkt dat er tegenvallers zijn te melden op de projecten 
Overhoeken III en Portland. Voor Overhoeken III geldt dat op basis van een taxatie blijkt dat de opbrengst 
van het resterende kavel te hoog was ingeschat. In Portland blijkt de gerealiseerde verkoopopbrengst 
lager dan was voorzien voor de betreffende kavel. Voor beide projecten geldt dat het te verwachten 
resultaat naar beneden is bijgesteld, maar nog steeds positief is. Voor de overige projecten geldt dat er 
geen aanleiding is gevonden de verwachting van het financiële resultaat voor dit moment bij te stellen. 
 
OVERIGE ONTWIKKELINGEN 
In juli 2019 is door de commissie BBV de notitie ‘Grondbeleid in begroting en jaarstukken – 2019' 
gepubliceerd. Er wordt nog onderzocht in hoeverre deze notitie gevolgen heeft voor de waardering en 
rubricering van de gemeentelijke gronden op de balans in de jaarrekening van de gemeente. De 
uitkomsten van dit onderzoek zullen worden verwerkt in het MPO 2020. 
 
VERVOLG 
Het college legt via dit rapport tussentijds verantwoording af aan de gemeenteraad over de voortgang van 
de ontwikkelingsprojecten. Het MPOt wordt dan ook alleen vastgesteld door het college en ter informatie 
toegezonden aan de gemeenteraad. In de auditcommissie van 8 oktober 2019 worden waar nodig 
technische vragen beantwoord. Wel dient het in de raadsvergadering behandeld te worden om de 
geheimhouding te bekrachtigen. 
 
Toelichting 

N.v.t.  
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MPOt 2019 (GEHEIM) 
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
 


