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1 Algemeen 
 
De gebiedsontwikkeling Zuidoevers is eind jaren negentig beleidsmatig opgepakt binnen de 
gemeentelijke organisatie. Vanaf mei 2002 is het een project geworden. Kern van het project is om 
natuurontwikkeling en recreatieve wensen (doel) te financieren uit woningbouw (middel). In 2009 en 
2010 zijn er geen kavels verkocht. In januari 2011 is als overdrachtsdossier een stand van zaken 
notitie opgesteld. Deze rapportage bevat, naast de huidige stand van zaken, een doorkijk op de 
mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Dit is nodig om rust te krijgen binnen het project maar ook 
buiten de organisatie.  
 
Zaken als de historie, huidige stand van zaken, afspraken met partners en de planning staan 
beschreven. De stand van zaken notitie is tot stand gekomen op basis van eigen zelfstandig 
onderzoek van het ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo. Het onderzoek is uitgevoerd door een externe 
adviseur die niet bij het project betrokken is geweest. Er zijn gesprekken gevoerd met 
verantwoordelijke personen van betrokken afdelingen. Daarnaast heeft er bureauonderzoek 
plaatsgevonden. 
 
Ter voorbereiding op de jaarrekening 2010 (die op dit moment in de maak is), is de toezegging 
gedaan dat er naast de stand van zaken notitie ook een financiële analyse en doorrekening zal worden 
gemaakt om een gedegen financiële basis te krijgen voor een herijking van het project Zuidoevers. Er 
is toen toegezegd dat deze financiële stand van zaken in april 2011 zou zijn voltooid. Dat is het 
moment dat het jaarrekeningresultaat van 2010 volledig is doorgerekend. Daarmee ontstaat goed 
inzicht in de financiële stand van zaken per januari 2011. Deze financiële weergave is tot stand 
gekomen op basis van berekeningen die zijn uitgevoerd door onze externe planeconoom (Grontmij). 
Op de herverdeling van de boekwaarde is een second opinion uitgevoerd door Estheticon.  
 
Met beide rapporten samen ontstaat een compleet beeld van de huidige stand van zaken, zowel 
inhoudelijk, als ook financieel. 
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2 De kaders en financiële opbouw van het project 
 
 
2.1 Definities en fasering 

 
Het is al vanaf de eerste grondexploitatie (oktober 2003) vastgelegd dat de winst vanuit de 
woningbouw wordt ingezet om alleen de Meerzichtstrip (de randvoorwaarde voor de natuuraanleg) te 
bekostigen. Woningbouw en Meerzichtstrip zijn financieel gekoppeld. 
 
De recreatieve wensen zoals de haven en het infocentrum zijn sinds het begin op “pm” gezet. De 
reden hiervan stond al in de eerste grondexploitatie van oktober 2003 beschreven: er was nog geen 
dekking gevonden voor deze kosten. De exploitatie zou worden ondergebracht in een apart project. 
Zodra er meer duidelijk zou zijn over de beschikbaarheid van subsidies zouden deze posten aan de 
grondexploitatie toegevoegd worden. In de jaarrekening van 2005 is ook te lezen dat de eventuele 
winst geoormerkt is voor zaken die niet in de exploitatie staan zoals het fietsrondje en de jachthaven. 
 
De natuurontwikkeling zou volledig bekostigd worden door de projectpartners. In het raadsvoorstel 
van 2003 is dit impliciet weergegeven: er kan gelezen worden dat de woningbouw de investeringen in 
de recreatie en natuur kan betalen. In het bijbehorende collegebesluit is beschreven dat het positieve 
resultaat wordt gebruikt voor de geplande recreatieontwikkelingen in fase 2. Ook de jaarrekening 
2008 maakte melding van het uitgangspunt dat de opbrengsten van de woningbouwkavels gebruikt 
worden voor investeringen in natuur en recreatievoorzieningen.  
 
Wel kon er verwarring ontstaan door de definities van de recreatie. In feite zijn er twee soorten 
“recreatie”: die rondom de Meerzichtstrip (toen nog recreatiestrip geheten) bestaande uit het strandje 
met de pier, camping Meerzicht en de jachthaven Meerzicht met het paviljoen. De tweede is het 
cluster van de recreatiefuncties rondom molen de Wachter (de geplande haven, de fietsroute, de 
staande mastroute en het infocentrum).  
 
Tenslotte is in de tijd de definiëring van de fasering van het project enigszins gewijzigd. 
Oorspronkelijk was fase 1 alles ten oosten van de Oostermoersevaart (woningbouw en 
natuurontwikkeling) en was fase 2 alles ten westen van de Oostermoersevaart (dus de 
natuurontwikkeling, recreatie Meerzichtstrip en het recreatieve cluster bij de Wachter). Later werd 
fase 1 de woningbouw en de tweede fase Recreatie en Natuur. 
 
Door de in de tijd wisselende en verschillende definities, kon verwarring ontstaan. Het project was dan 
ook weinig transparant gepresenteerd. Dit is bij de jaarrekening 2009 van het OBT al benoemd en 
was een van de aandachtspunten in de second opinion en de accountantsaanbevelingen. 
 
2.2 Kredieten en inzet 
 
Het project is financieel gestart met de aankoop van de gronden van boer Boxem. Hiervoor gaf de 
raad in november 2001 een krediet. In de raad van augustus 2002 werd een voorbereidingskrediet 
gegeven, bestemd voor onderdelen van het gehele project (woningbouw, maar ook natuur en 
recreatie). Tegelijk met het vaststellen van het beleidskader is een voorbereidingskrediet afgegeven, 
ter ontwikkeling van het bestemmingsplan Zuidoevers voor de jaren 2004 en 2005. 
 
In december 2005 werd het bestemmingsplan vastgesteld. Vanaf toen zijn alle rekeningen die 
verband hielden met de gehele ontwikkeling van Zuidoevers direct ten laste gelegd aan de complete 
grondexploitatie. Ook voor de natuurontwikkelingen en recreatieve wensen bij Zuidlaren is inzet 
gepleegd. Deze inzet is ook steeds in jaarrekeningen verantwoord (expliciet in de jaarrekeningen 2007 
en 2009). 
 
Gevolg van deze keuze is dat de boekwaarde van het project jaarlijks sterk stijgt door de kosten en 
sterk toenemende rente over de gehele boekwaarde. 
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2.3 Samenvoeging grondexploitaties 

 
Vanaf de jaarrekening 2006 is er geen onderscheidend inzicht meer gegeven tussen de uitgaven voor 
fase 1 en fase 2. De posten zijn gecombineerd opgenomen met uitzondering van de Bouw- en 
woonrijp kosten. Deze keuze is verwerkt in de onderliggende grondexploitatie (april 2007) maar is niet 
specifiek in de tekstuele verantwoording aangehaald. 
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3 Jaarlijkse projectverantwoording  
 
 
3.1 Algemeen Jaarrekening en Najaarsnota’s  
 
De afgelopen jaren is er veel gebeurd rondom het project Zuidoevers. Jaarlijks zijn deze 
gebeurtenissen beschreven in jaarrekeningen en najaarsnota’s. Bij deze jaarlijkse cycli zijn de 
spelregels simpel: bij de presentatie van de jaarrekening wordt teruggekeken op het afgelopen jaar. 
Gekeken wordt of de aannames van toen ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Tegelijk worden op 
basis van realistische aannames, de verwachtingen over het komende jaar financieel doorgerekend. 
Het jaar daarop worden deze aannames en verwachtingen dan weer getoetst bij het terugkijken en is 
de cyclus weer rond. 
 
De Najaarsnota geeft een tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar. Hier kunnen 
aanpassingen al voortijdig worden gemeld. De Najaarsnota dient in het algemeen als bijstelling van de 
begroting van het lopende jaar. 
 
3.2 Jaarrekening 2008  
 
In de jaarrekening 2008 is een negatief eindresultaat voorzien. Dit is beschreven als een gevolg van 
een verlaging van het uitgiftetempo naar 4 kavels per jaar ingaande 2009. Een verlies van € 244.673 
is gedekt door de algemene reserve van het OBT.  
 
Aangekondigd werd verder dat er nader onderzocht zal worden welke aanpassingen in het plan 
mogelijk zijn om binnen de financiële kaders uit te komen, met als doel om de resultaten van een 
planwijziging in de loop van 2009 aan de raad te presenteren.  
 
3.3 Najaarsnota 2009  
 
In de najaarsnota van 2009 wordt een winstwaarschuwing afgegeven:"In het project Zuidoevers 
verloopt de kavelverkoop niet volgens het begrote tijdschema. In 2009 zijn er geen nieuwe kavels 
verkocht. De afgelopen periode zijn er initiatieven ontplooid die moeten leiden tot een structureel 
hoger verkooptempo dan tot nog toe het geval is. De door te voeren planwijzigingen bestaan op 
hoofdlijnen uit herverkaveling, realisering van aanlegplaatsen en het optimaliseren van de 
beeldkwaliteitseisen". Er wordt melding gemaakt van een verwacht klein positief saldo na 
planwijziging.  
 
Verder wordt aangegeven dat er een projectplan is opgesteld voor het onderdeel recreatie dat 
betrekking heeft op de jachthaven, informatiecentrum en staande mastroute. "ondanks dat er 
meerdere subsidiemogelijkheden zijn zal een gemeentelijke bijdrage noodzakelijk zijn. Binnenkort zal 
van uw raad nadere besluitvorming worden gevraagd over de vaststelling van het projectplan. Wij 
zullen in dat kader ook met voorstellen komen voor een dekking van de gemeentelijke bijdrage in de 
exploitatie". 
 
3.4 Jaarrekening 2009  
 
In de jaarrekening 2009 was het saldo van inkomsten en uitgaven van het project ongeveer 4.7 
miljoen euro (boekwaarde). Dit betrof grondaankoopkosten, plankosten zoals onderzoeken en 
personeelskosten, civiele kosten en rente. Daartegenover zijn inkomsten geboekt vanuit verkoop van 
3 kavels en verkoop van overige gronden voor natuurontwikkeling. Ook is de tijdelijke bijdrage vanuit 
het OBT vanuit de jaarrekening 2008 meegenomen. Er was dus per 1-1-2010, na 10 jaar ontwikkelen, 
een boekwaarde opgebouwd aan kosten minus opbrengsten van afgerond 4,7 miljoen euro. Deze 
kosten zijn gemaakt voor het hele plan Zuidoevers.  
 
In de jaarrekening 2009 wordt de verwachting uitgesproken dat de planwijziging zal leiden tot een 
structurele verbetering van het aantal te verkopen kavels. In de jaarrekening 2009 is de door het 
college geaccordeerde verhoging van de kavelprijs doorgevoerd. Hierdoor steeg de verwachte 
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inkomsten met ruim anderhalf miljoen euro. Aangekondigd is dat de technische uitwerking van het 
plan Meerzichtstrip in volle gang is en dat de realisatie daarvan pas plaats zal vinden als er vanuit de 
woningbouw voldoende inkomsten zijn gerealiseerd.  
 
De accountant schrijft in haar verslag van bevindingen over de jaarrekening 2009: "Het complex 
Zuidoevers Zuidlaardermeer is een complex van de gemeente Tynaarlo met een relatief groot risico. 
De boekwaarde van dit complex is 4, 7 miljoen en die waarde moet worden terugverdiend met de 
verkoop van kavels in het duurdere segment. Dit complex is daarmee extra gevoelig voor de 
economische omstandigheden van dit moment". 
 
Deze grote planwijziging is binnen het grondbedrijf behandeld alsof er sprake is een van nieuwe 
grondexploitatie. Concreet betekent dit dat er een second opinion is uitgevoerd op de ramingen en de 
uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de berekeningen. Hieruit blijkt dat er een aantal acties wordt 
geadviseerd en dat bij een aantal ramingen kanttekeningen worden geplaatst. De accountant heeft 
geadviseerd om deze acties en kanttekeningen te betrekken bij de vaststelling van de gewijzigde 
exploitatieopzet in juni 2010.  
 
De adviezen vanuit de second opinion zijn op de volgende manier uitgevoerd: 
 

 
 
 
 

Advies 1: het schriftelijk vastleggen van de doelstellingen van de projectpartners en de gemaakte afspraken 
tussen de projectpartners in bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst. 
Uitvoering: In verband met sterk gewijzigde omstandigheden kunnen afspraken niet op papier worden 
verzilverd, dus niet gerealiseerd. 
 
Advies 2: het corrigeren van de grondexploitatie voor de kosten gemoeid met de verplaatsing van de 
woonboten en dit als actiepunt te benoemen bij de toelichting en verdere actualisatie van de grondexploitatie. 
Uitvoering: Een bedrag van 180.000 euro is in de najaarsnota 2010 (vastgesteld door de raad) overgeboekt 
naar het OBT. 
 
Advies 3: wanneer meer duidelijkheid bestaat over de verwachte kosten ten behoeve van de realisatie van 
fase 2 in overleg treden met de projectpartners en eventuele gewijzigde afspraken en doelstellingen schriftelijk 
vastleggen. 
Uitvoering: Dit advies is gezien de stand van zaken niet van toepassing. Eerst zal in Juni 2011 met de 
gemeenteraad worden gesproken. 
 
Advies 4 : het schriftelijk vastleggen van de afspraken omtrent (de terugbetaling van) de bijdrage uit de 
Algemene Reserve OBT. 
Uitvoering: Dit advies is achterhaald vanwege de huidige financiële verliezen. Er wordt nu een verlies van 3½ 
miljoen euro voorgesteld.  
 
Advies 5 : het schriftelijk vastleggen van de afspraken omtrent de bijdragen van de projectpartners en de 
koppeling met de investeringen in fase 2. 
Uitvoering: Dit advies is gezien de stand van zaken niet van toepassing. Eerst zal in Juni 2011 met de 
gemeenteraad worden gesproken. 
 
Advies 6: bij de actualisatie van de grondexploitatie aangeven waarom is afgeweken van hetgeen is gesteld in 
de Nota Grondbeleid ten aanzien van de residuele bepaling van grondwaarden. 
Uitvoering: De waardebepaling van de van kavels is wel residueel gebeurt. Echter is het een nichemarkt wat 
zijn vergelijking niet kent. Een goede residuele benadering is dus lastig. Het nieuwe prijsadvies is dan ook 
zowel zowel residueel als ook comparatief (vergelijkend) bepaald 
 
Advies 7: ten behoeve van een doelmatige risicobeheersing in overleg met de projectpartners een minimaal 
scenario vaststellen met bijbehorende kostenraming waarbij de doelstellingen van de projectpartners 
nog kunnen worden behaald. 
Uitvoering: Dit advies is bij de nieuwe jaarrekening 2010 opgevolgd. Overleg zal op bestuurlijk niveau nog 
plaats gaan vinden. 
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Onder het kopje financieel verloop en perspectieven in de jaarrekening 2009 wordt geschreven: "Ten 
opzichte van de najaarsnota 2009 zijn de verkoopopbrengsten aangepast met een nieuwe 
marktconforme rekenmethode en is gerekend met recente kavelmaten. Voorstel is om de 
grondexploitatie met deze verschuivingen en nieuwe ramingen in gewijzigde vorm vast te stellen. Het 
effect van de verandering van parameters is circa -€ 64.000". Met dit laatste is bedoeld dat er in de 
jaarrekening gerekend is met kosten- en opbrengstenstijging die elk een half procent lager lagen dan 
die van de najaarsnota 2009. Deze lagere percentages gaven een totaaleffect van 64.000 euro. 
 
3.5 Najaarsnota 2010  

 
In de najaarsnota 2010 wordt melding gemaakt van het uitblijven van kavelverkopen. "de combinatie 
van marktomstandigheden en de onzekerheid ten aanzien van het moment van vaststellen van het 
gewijzigde bestemmingsplan zuidoevers nopen tot een bijstelling van de verwachte kavelverkoop. Met 
het vaststellen van de wijziging van het bestemmingsplan in 2011 is de verwachting dat de interesse 
in de kavels dan omgezet kan worden in verkopen''. Er wordt melding gemaakt van een overschrijding 
van ruim € 90.000 op de post planontwikkeling en verwezen naar de jaarrekening van 2010 als zijnde 
het moment om inzichtelijk te maken hoe groot het negatieve effect zal zijn van het uitblijven van de 
kavelverkoop. "Duidelijk is dat het jaarrekeningresultaat 2010 zal leiden tot een bijstelling van de 
fasering van fase 2 ofwel van het budget in fase 2".  
 
Ook staat beschreven dat: “Het voorontwerpbestemmingsplan met de planaanpassingen voor 
Zuidoevers wordt op 14 september 2010 behandeld in de gemeenteraadsvergadering. In oktober 
2010 staat een zitting gepland bij de Raad van State over het bestemmingsplan Broekveldt”.  
 
In de najaarsnota 2010 is advies 2 opgevolgd: in totaal 180.000 euro wordt in deze nota gedekt door 
een bijdrage uit de Algemene Dienst (150.000 euro voor personeelskosten en 30.000 euro voor 
afscherming van de woonboten).  
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4 Huidige situatie, jaarrekening 2010 
 
Anders dan bij de najaarsnota 2010 is het duidelijk geworden dat de aannames die toen zijn gebruikt 
nu niet meer van toepassing zijn. De voorgestelde planwijziging die in september 2010 door de 
gemeenteraad is aangenomen, lijkt niet realistisch. Voor de jaarrekening 2010 moet een scenario 
worden ontwikkeld. Een scenario dat gehoor geeft aan de feitelijke omstandigheden maar die ruimte 
laat voor de keuzes van de gemeenteraad. Daarom wordt teruggegrepen op het geldende 
bestemmingsplan waarbij nog 22 kavels kunnen worden verkocht. De daarbij behorende kavelprijs is 
naar beneden bijgesteld omdat de prijs niet aansluit bij de marktvraag. 
 
Voor de jaarrekening 2010 is ook de in de stand van zaken aangekondigde splitsing van de 
boekwaarde in vijf onderdelen doorgevoerd.  
 
4.1 Splitsing boekwaarden 

 
De aanleiding voor het splitsen van de boekwaardes is te herleiden tot twee redenen. De eerste is 
financieel van aard. Indien de drie deelprojecten in 2006 niet zouden zijn gebundeld naar 1 
boekwaarde, dan zou het over het gehele traject helder zijn wat de uitgaven en kosten zouden zijn 
per deelproject. Hierdoor zouden de kosten die voor sommige projectonderdelen gemaakt waren 
(Natuur en recreatieve functies) via een apart voorbereidingskrediet zijn gelopen, waardoor een deel 
van de rente niet opgelopen zou zijn in de gehele looptijd van het project, sinds 2002. De tweede 
reden is organisatorisch van aard: tijdens de overdracht op ambtelijk en bestuurlijk niveau is besloten 
dat de boekwaarde per project inzichtelijk moest worden gemaakt om meer transparantie te 
realiseren.  
 
In de Stand van Zaken notitie van januari 2011 is beschreven dat het project Zuidoevers feitelijk 
bestaat uit vijf deelprojecten: Woningbouw, Broekveldt, Natuur, Meerzichtstrip en Recreatie. Tot op 
heden maken alle kosten onderdeel uit van één complex en daarmee één grondexploitatie, terwijl op 
slechts twee onderdelen sprake is van een echte grondexploitatie (de Woningbouw en Broekveldt) 
omdat er bij deze twee onderdelen sprake is van verkoop van woningen.  
 
Voor het gehele gebied is een bestemmingsplan gemaakt. Dit plan is in 2006 door de gemeenteraad 
vastgesteld. Na goedkeuring van het bestemmingsplan is gewerkt aan de planvorming van de locatie 
Broekveldt. De kosten van de posten Natuur, Recreatie en Broekveldt zijn sinds de vaststelling van het 
bestemmingsplan geboekt op het complex. In het kader van de ontwikkeling en realisatie van het 
bestemmingsplan zijn hiervoor voorbereidende werkzaamheden gestart zoals het informeren, 
overleggen en het sluiten van overeenkomsten met belanghebbenden. Voor de onderdelen Natuur en 
Recreatie zijn gronden verworven en grotendeels doorverkocht, de nodige studies uitgevoerd, 
besprekingen belegd en ambtelijke en externe uren besteed.  
 
In de stand van zaken notitie is beschreven dat het financiële inzicht in de verschillende 
projectonderdelen terug dient te komen. Onderstaande tabel geeft deze splitsing in boekwaarden. De 
inhoudelijke verantwoording samen met de second opinion die hierop heeft plaatsgevonden liggen 
voor de raadsleden in de leeskamer ter inzage.  
 
 

Woningbouw Broekveldt Meerzichtstrip Natuur Recreatie Totaal
Totaal kosten 4.026.950€      246.078€          625.208€         1.436.104€      913.633€         7.247.974€           
Totaal Opbrengsten 818.813€         40.878€            40.878€           869.991€         171.937€         1.942.497€           
Boekwaarde per 1-1-2011 3.208.138€      205.200€          584.329€         566.114€         741.696€         5.305.477€           

Verdeling boekwaarden Zuidoevers

 
 
 
De rij met de benaming Totaal Kosten geeft het totaal weer van alle betaalde rekeningen en de 
geboekte rente per 1 januari 2011. Voor het onderdeel Meerzichtstrip bijvoorbeeld, zijn er in totaal 
voor 625.000 euro rekeningen en verplichtingen voldaan. De rij genaamd Totaal Opbrengsten geeft de 
geboekte inkomsten weer per deelproject. Zo zijn er bij het deelproject Woningbouw drie kavels 
verkocht. 
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De rij Boekwaarde per 1-1-2011 geeft de som van de Opbrengsten minus de Kosten. Omdat de kosten 
hoger liggen dan de opbrengsten, resteert per deelproject een negatieve boekwaarde.  
 
4.2 Wijzigingen Project 

 
Zoals gezegd is de feitelijke situatie van het project in 2010 wezenlijk anders dan die van 2009. Ook 
binnen de natuurontwikkeling hebben onze partners het Drents landschap en de provincie met 
tegenvallers te maken. Een voorbeeld hiervan is het afzinken van een gasleiding en 
natuurbezuinigingsmaatregelen (brief Bleker).  
 
Als we kijken naar de wijzigingen binnen het project in 2010 ten opzichte van de situatie in 2009 dan 
zijn de grootste veranderingen hieronder aangegeven. 
 
 
 
Jaarrekening 2009  

(1-1-2010) 

Wijzigingen  

in 2010 

Jaarrekening 2010  

(1-1-2011) 

1 complex Splitsen projectonderdelen Splitsing projectonderdelen, vijf 
boekwaarden 

Opbrengsten woningbouw 
omgerekend 145 euro per m2. 

Prijzen onder druk 
Kavelprijs naar beneden 
bijstellen 

Opbrengsten woningbouw 
omgerekend 85 euro per m2. 

Neutraal financieel 
eindresultaat 

Herijking en afboekingen Verlies nemen van € 3,5 miljoen 

Inkomsten bestemmingsplan 
Broekveldt 

Bestemmingsplan afgewezen 
door Raad van State 

Uitgangspunt jaarrekening: 
ontbinding contract Broekveldt 

Wijziging bestemmingsplan 
woningbouw: 33 kavels en 
een haven 

Meer kavels waarschijnlijk 
procedureel niet haalbaar (op 
HOLD gezet) 

Terug naar geldend 
bestemmingsplan uit 2006 (25 
kavels)  

9 ton natuursubsidie in het 
verschiet.  

Staatssecretaris Bleker trekt 
subsidies in. Projectpartners 
presenteren versoberd plan. 

Geen uitzicht op subsidies. 
Gemaakte kosten afboeken. 
Verworven gronden afstoten. 

 
 
 
De verkoop van kavels staat al sinds medio 2008 stil. Het is niet mogelijk om de exacte oorzaak aan te 
wijzen. Als we de omgevingsfactoren analyseren dan kunnen we de volgende signalen oppikken: 
• De waarden voor deze kavels zijn tussen 2008 en nu gedaald (zie hieronder), 
• Gelet op de naam “Zuidoevers” verwachten kopers bij de kavel met een boot het meer op te 

kunnen. De jachthaven ligt echter 5 km rijden verderop, bij de Meerzichtstrip, 
• Onduidelijkheid (tot medio 2010) over wel of niet weghalen van de woonboten, 
• De kavels zijn met gemiddeld 2.800 m2 mogelijk te groot (en daarmee te duur). De drie kopers 

hebben minder dan 2.200 m2 gekocht, 
• Er is onzekerheid over de ontwikkelrichting door verschillende alternatieven te presenteren, 
• Er is onzekerheid over de invulling van de locatie Broekveldt vanwege de vernietiging van het 

bestemmingsplan Broekveldt,  
• Door bovenstaande factoren is onrust rondom het project ontstaan. 
 
Het bepalen van een goede vraagprijs voor de kavels is een lastige. De kavels in Zuidoevers betreft 
een niche-markt. Het kent niet echt een vergelijking. Twee makelaars hebben we daarom 
onafhankelijk van elkaar om advies gevraagd naar een realistische prijs. De prijs wordt gestaffeld 
gemiddeld 85 euro per m2 exclusief btw. Concreter: de eerste 875 m2 gaan voor 185 euro, de 
restmeters 40 euro per m2 exclusief BTW. Voor de context van deze prijs: de door het college 
vastgestelde prijs (juni 2006) was 120 euro per m2 voor de 25 kavels en 145 euro per m2 voor de 36 
kavels. De prijs van 145 euro is in februari 2010 door het college bepaald, vooruitlopend op de 
definitieve vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan.  
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4.3 Beschrijving Jaarrekening 2010 

 
Voor de jaarrekening 2010 bedraagt het vertrekpunt, de boekwaarde, 5,3 miljoen. De toename van 6 
ton ten opzichte van het saldo van de jaarrekening 2009 bestaat uit: 
 
230.000 Financieringskosten, rente op boekwaarde 

20.000 Plankosten (afronden concept-bestemmingsplan en restant rekeningen) 
145.000 Projectleiding (overleggen intern en extern, onderhandelingen partners etc.)  
69.000 Planeconomie, planbegeleiding en communicatie (opstellen jaarrekeningen, grexen etc) 
52.000 Juridisch en overig (contractvorming en externe juridische advisering) 

84.000 interne uren (projectgroep, intern uitwerken scenario’s etc) 
 
In de jaarrekening van 2010 wordt onder het kopje Financieel verloop en perspectieven de volgende 
tekst opgenomen: 
 
Zoals vermeld bij risicobeheersing vertoont het project Zuidoevers  een tekort van 3.5 miljoen. Dit  
wordt veroorzaakt door enerzijds het verlagen van de grondprijs en anderzijds de plankosten en rente 
die gerekend wordt over alle uitgaven van het gehele project. Om de rente te laten afnemen moet 
een deel van de boekwaarde worden afgeboekt. Voor de af te boeken boekwaarde is een verdeling 
gemaakt van de totale boekwaarde uitgesplitst over de vijf onderdelen (woningbouw, Broekveldt, 
Meerzichtstrip, Natuur en Recreatie). Hierdoor daalt de boekwaarde van 5.3 miljoen naar 3.2 miljoen 
euro. Er wordt dus 2.1 miljoen euro afgeschreven. Op deze uitsplitsing heeft een second opinion  
plaatsgevonden. 
Het uiteindelijke verwachte resultaat van het pure woningbouw project bedraagt 1.4 miljoen euro 
negatief. Samen met het afschrijven van een gedeelte van de boekwaardes komt het totale tekort op 
3.5 miljoen euro negatief.  
 
Het totale tekort van 3.5 miljoen kan niet geheel worden opgevangen  vanuit de AR-OBT. Er is voor 
gekozen het voorzien verlies locatieontwikkeling woningbouw ad € 1.3 miljoen en boekwaarde 
Broekveldt ad € 0.2 miljoen direct ten laste van de AR-OBT te brengen. Het restant van € 2.0 miljoen 
komt ten laste van de ARGI.  
 
4.4 Samenvatting Jaarrekening 2010 

 
In de jaarrekening 2010 is een scenario aangehouden met een bijbehorende realistische verkoopprijs. 
Er is teruggegrepen op het oorspronkelijke bestemmingsplan uit 2006 waarbij 22 kavels voor een 
nieuwe marktconforme prijs kunnen worden verkocht. Het onderdeel Woningbouw sluit negatief op 
1.4 miljoen euro en wordt gedekt door de Algemene reserve van het OBT.   
 
Voor wat betreft de resterende vier projectonderdelen wordt de gehele boekwaarde afgeschreven 
waarbij alleen de boekwaarde van locatie Broekveldt gedragen wordt door de Algemene Reserve van 
het OBT. De rest van de boekwaarden wordt gedragen door de Algemene Reserve Grote 
Investeringen.  
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5 Hoe verder? 
 
We realiseren ons dat we in een keer een fors verlies moeten nemen. Het forse verlies wordt op de 
maximale variant genomen. We gaan de onderdelen transparant splitsen waarbij we ons bezig gaan 
houden met de woningbouw. De inkomsten hiervan zijn realistisch bijgesteld. Garanties over verkoop 
zullen niet gegeven kunnen worden, maar de inkomsten zijn wel op basis van realistische 
inschattingen. De rest van de projectonderdelen zal (in versoberder vorm) worden opgepakt wanneer 
financiële middelen daarvoor via een kredietaanvraag kunnen worden geregeld.  
 
5.1 Voorstel verleggen van de focus 

 
Allereerst zal de focus gelegd worden op de woningbouw. Er zal de komende tijd gewerkt worden aan 
een variant die gehoor geeft aan alle signalen die we hebben opgepikt. Zowel voor de wens naar een 
haventje als ook naar een mogelijkheid om diverse bouwactiviteiten te gaan krijgen in het gebied 
onder het motto: bouwen doet kopen.  
 
In bezit van de raad van state uitspraak over het bestemmingsplan Broekveldt hebben we geprobeerd 
om de aankoop van de locatie Broekveldt te ontbinden. De heren Broekveldt zijn daarmee niet 
akkoord gegaan. Beide partijen zijn nu in gesprek met elkaar. Een voorstel hiervoor zal integraal met 
de bespreking van het project Zuidoevers in de gemeenteraad van juni aan de orde komen. 
 
Voor wat betreft het projectonderdeel Meerzichtstrip zal een versoberde variant worden getekend en 
met de projectpartners (waaronder ook de exploitant van de camping en de haven) worden 
besproken en overeengekomen, op basis van onderliggende contracten. Vanzelfsprekend zal dit ook 
met de gemeenteraad worden kortgesloten. 
 
De projectonderdelen natuur en recreatie zullen (voorlopig) net zoals de plannen van de 
projectpartners op hold worden gezet, in afwachting van betere tijden.  
 
5.2 In gesprek met de raad 
 
Deze financiële notitie maakt wel duidelijk dat het huidige plan Zuidoevers drastisch moet worden 
bijgesteld. Niet alleen financieel, maar ook vanwege het (tijdelijk) niet verder gaan met de 
natuurontwikkeling en recreatie.  
 
Voor wat betreft het financiële tekort is in de jaarrekening 2008 al een eerste keer gemeld dat er 
waarschijnlijk geld bij moet. Vanwege een planaanpassing met kleinere kavels en daardoor hogere 
inkomsten in 2009 / 2010 is dit dreigende tekort in 2010 op papier opgelost. Nu we in 2011 de 
financiële gegevens realistisch geïnterpreteerd hebben, weten we dat we de boekwaarde niet terug 
gaan verdienen. Er moet dus verlies genomen worden. 
 
In juni willen met de gemeenteraad erover in gesprek. De tijd totaan deze discussie zullen we 
gebruiken om de huidige stand van zaken te overleggen met onze projectpartners. Vanzelfsprekend 
zullen we ook met de inwoners van het plangebied en de buurtvereniging praten. 


