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Aan de leden van de raad  
 

 
 
 

  
 

        
 
Onderwerp: Financiële weergave project Zuidoevers 
 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Begin dit jaar heeft u van ons de stand van zaken notitie voor het project Zuidoevers ontvangen. We hebben 
aangegeven dat we de gegevens uit deze notitie financieel zullen interpreteren. Deze financiële weergave treft 
u als bijlage aan.  
 
In de raadsvergadering van 12 april bent u geïnformeerd over de voorgenomen afboeking van 3.5 miljoen euro 
op een totale boekwaarde van 5.3 miljoen euro. In de financiële weergave geven wij aan dat 1.5 miljoen euro 
hiervan genomen wordt door de AR-OBT. Daarnaast zal een verlies van 2.0 miljoen euro door de ARGI worden 
gedekt. De accountant heeft haar goedkeuring hieraan gegeven. 
 
Het weerstandsvermogen van de gemeente is na deze afboeking nog van een omvang “voldoende”. Het gevolg 
is wel dat er in de ARGI nu minder geld beschikbaar is voor incidenteel nieuw beleid. Er zullen dus ter voorbe-
reiding op de begroting nadere keuzes moeten worden gemaakt. Het college bereidt de perspectievennota voor, 
die uw raad in juni zal behandelen. Voor de AR-OBT geldt dat na deze afboeking de jaarlijkse afdracht van 
500.000 euro tot en met 2014 nog steeds mogelijk is. Wel heeft de afboeking van 1,5 miljoen euro invloed op de 
risico-afdekking binnen het OBT. Dit wordt momenteel nader geanalyseerd.   
 
Hoe nu verder 
Momenteel vindt er een onafhankelijk extern onderzoek plaats naar de bedrijfsvoering van het project. De con-
clusies hiervan zullen nog voor de raadsbehandeling van het project op 21 juni aan uw raad worden verstrekt.  
 
De raad van state uitspraak over het bestemmingsplan Broekveldt heeft geleid tot een potentieel conflict met de 
firma Broekveldt. De gemeente en Broekveldt hebben gesprekken gevoerd om tot een minnelijke overeen-
stemming te komen. De voorgestelde schikking met Broekveldt ontvangt u ter voorbereiding van de raadsbe-
handeling van het project Zuidoevers. Hiermee zetten we een integraal beeld neer van de huidige situatie, sa-
men met de financiële gevolgen. 
 
We stellen voor om de ingezette planaanpassing zoals in het ontwerp bestemmingsplan is genoemd (en in de 
raad van september 2010 is besloten) niet door te zetten. Om de jaarrekening te kunnen opstellen, zijn we uit-
gegaan van het vigerende bestemmingsplan (22 nog te verkopen kavels, met een naar beneden bijgestelde 
prijs). We zullen de kavels in eigen beheer verkopen, we nemen daarbij afscheid van de externe makelaar. Ook 



 

willen we voorstellen om de Meerzichtstrip in versoberde vorm nader te onderzoeken, maar wel met respect 
voor gedane afspraken. 
 
In de komende periode willen we samen met uw raad de signalen (vanuit de markt) omzetten naar concrete 
plannen (zoals bijvoorbeeld het nadenken over het toevoegen van een haven). We hebben onze projectpartners 
de situatie uitgelegd, binnenkort leggen we de vier inwoners van het plangebied de situatie uit. Nadat we 21 juni 
met uw raad gesproken hebben zullen we samen met de projectpartners en de buurt de verdere planvorming 
bespreken.  
 
We stellen nu dus geen drastische inhoudelijke planaanpassingen voor, maar gaan de verkoop eerst op basis 
van het bovenstaande aanzien. We hopen dat we met de nieuwe inzichten en gedane ingrepen de rust in het 
project terug vinden.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders 
 
mr. J.P.J. van Muijen               F.A. van Zuilen 
gemeentesecretaris / directeur         burgemeester 


