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Aan de leden van de raad  
 

 
 
 

  
        
Onderwerp: Toelichting Zuidoevers ten behoeve van de raadsvergadering van 21 juni a.s. 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Op de agenda van de komende raadsvergadering op 21 juni a.s. staan diverse onderwerpen vermeld met een 
nadrukkelijke relatie met het project Zuidoevers. Het betreft de Jaarrekening 2010 en het voorstel “krediet 
Broekveldt in De Groeve”. 
 
Eerder dit jaar heeft u van ons een tweetal brieven met bijbehorende notities over het project Zuidoevers ont-
vangen. 
Mede naar aanleiding van genoemde brieven heeft uw presidium verzocht het onderwerp Zuidoevers algemeen 
en Broekveldt gecombineerd te behandelen.  
 
Deze brief is bedoeld om u op hoofdlijnen een actueel overzicht te geven van de informatie en stand van zaken 
van de onderscheiden onderdelen van het project Zuidoevers. Ook geven wij hierin  een nadere toelichting op 
de van uw raad tijdens de vergadering van 21 juni a.s. gevraagde besluiten omtrent het project Zuidoevers. 
Tenslotte informeren wij u hierbij over onze gedachten bij de verdere aanpak en uitwerking van de vijf onder-
scheiden projectonderdelen. 
 
Eerdere informatie via raadsbrieven met bijbehorende notities 
Eerder, te weten via op 14 januari en 13 mei jl. aan u verzonden brieven hebben wij u al eerder geïnformeerd 
over het project Zuidoevers. 
Wij hebben u via de op 14 januari jl. toegezonden brief een stand van zaken-overzicht gegeven van het project. 
In de bij die brief behorende notitie hebben wij naast een terugblik op de historie, de achtergronden en de ge-
volgde procedure, een beeld van de stand van zaken per begin 2011 van het project gegeven. Wij hebben u 
toen aangegeven welke omstandigheden zich hebben voorgedaan ten opzichte van de projectuitgangspunten 
zoals vastgelegd in de Jaarrekening 2009. Het beeld daarbij baarde ons zorgen. Wij meldden u daarom al dat 
er waarschijnlijk voorstellen tot herijking van het project of onderdelen daarvan zouden komen. Wij hebben u 
daarbij ook aangekondigd om in de Jaarrekening 2010 de financiën van de verschillende projectonderdelen 
apart te behandelen. Specifiek is daarbij door ons nog aangegeven dat de locatie Broekveldt in de herijking zou 
worden betrokken. 
 
In onze op 13 mei jl. verzonden brief  met bijbehorende notitie hebben wij u onze financiële interpretatie gege-
ven van de stand van zaken zoals in de op 14 januari jl. aan u toegezonden brief .Vanzelfsprekend hebben wij 
daarbij ook een overzicht gegeven van de financiële verantwoording van dit project zoals die bij de Jaarrekenin-
gen 2008 en 2009 en in de Najaarsnota’s 2009 en 2010 heeft plaatsgevonden.  
In de notitie hebben wij u aangegeven hoe en met welke uitgangspunten de financiële vertaling van dit project 
door ons in de Jaarrekening 2010 is opgenomen. 



 

Tevens hebben wij u gemeld te willen komen tot minnelijke overeenstemming met Broekveldt en u de (conse-
quenties van de) voorgestelde schikking voor te leggen. 
Tenslotte hebben wij u in genoemde brief aangegeven u voor de raadsbehandeling van het project op 21 juni 
a.s. de conclusies te verstrekken van het extern onderzoek naar de bedrijfsvoering van het project. 
 
 
Project Zuidoevers in de Jaarrekening 2010 
Voor het opstellen van de Jaarrekening 2010 hebben wij gezocht naar het vinden van een, op basis van de 
huidige stand van zaken en omstandigheden, zo verantwoord mogelijke technische financiële vertaling en uit-
werking van het project Zuidoevers. 
 
Allereerst zijn wij, zoals ook inzichtelijke gemaakt in de financiële weergave Zuidoevers, overgegaan tot het 
financieel splitsen van het project in de bekende vijf onderdelen, te weten Woningbouw, Broekveldt, Meerzicht-
strip, Natuur, en Recreatie. Dit houdt in dat wij een verdeling van boekwaardes per 1-1-2011 hebben gemaakt 
over die vijf onderdelen. Deze staan voor u vermeld in de notitie behorende bij bovengenoemde brief van 13 
mei jl. 
In de Jaarrekening is bij het onderdeel locatie Broekveldt uitgegaan van ontbinding van de koopovereenkomst. 
Dit omdat destijds het mogelijk bereiken van minnelijke overeenstemming over aankoop van deze locatie nog 
onvoldoende concreet was en daarmee niet financieel te vertalen. 
 
Voor het onderdeel Woningbouw is in de Jaarrekening 2010 uitgegaan van het vigerend bestemmingsplan (25 
woningbouwkavels, waarvan 3 verkocht). De realisatie van een planwijziging zoals opgenomen in de Jaarreke-
ning 2009 (33 kavels en een haventje) wordt, om procedurele redenen (uitspraak Raad van State), zoals in 
voornoemde notities al aan u toegelicht, momenteel niet haalbaar geacht. Concreet betekent dit in financiële zin 
vooral dat de hogere opbrengstenraming op basis van het plan van de Jaarrekening 2009 niet kan worden ge-
handhaafd en moest worden teruggedraaid. 
Vanwege de aanzienlijk gewijzigde marktomstandigheden en de stagnerende kavelverkoop was het verder 
noodzakelijk (beginsel van marktconformiteit) om in de grondexploitatie bij dit projectonderdeel een forse bijstel-
ling te plegen van de opbrengstenraming en ook de uitgifteplanning bij te stellen. 
De uitvoeringskosten van het projectonderdeel Meerzichtstrip zijn, in een sobere variant, opgenomen in de 
grondexploitatie Woningbouw  
 
De grondexploitatie woningbouw levert daardoor nu een voorzien tekort op van iets minder dan € 1,4 mio.  
 
Voor alle projectonderdelen met uitzondering van het onderdeel woningbouw, wordt voorgesteld de boekwaar-
des zoals die er waren per 1-1-2011 volledig af te schrijven.  
 
Het voorziene tekort op het projectonderdeel Woningbouw, evenals de afschrijving van de boekwaarde Broek-
veldt zijn in de Jaarrekening ten laste gebracht van de Algemene Reserve van het OBT (totaal afgerond ca.      
€ 1,5 mio). De overige afschrijvingen zijn ten laste gebracht van de Algemene Reserve Grote Investeringen, de 
Argi (totaal afgerond ca. € 2,0 mio). 
 
 
Projectonderdeel locatie Broekveldt 
Zoals in onze brief van 13 mei jl. al aangekondigd hebben wij, nadat wij de ontbinding hebben ingeroepen van 
de koopovereenkomst met de firma Broekveldt gesprekken gevoerd om de mogelijkheden te onderzoeken om 
alsnog tot minnelijke overeenstemming te komen over aankoop van hun bedrijfslocatie. 
Dit heeft geleid tot een mogelijke schikking waarin ook aankoop van die locatie is betrokken. Via een apart gea-
gendeerd voorstel voor uw vergadering van 21 juni a.s. wordt u gevraagd in te stemmen met de voorgestelde 
schikking en een aankoopkrediet beschikbaar te stellen van € 660.000.  



 

Hoewel op termijn het denkbaar is dat wordt overgegaan tot herontwikkeling van deze bedrijfslocatie stellen wij 
voor om de herontwikkeling van de locatie te betrekken bij de heroverweging van de kaders van het totale pro-
ject Zuidoevers (zie hierna). 
Omdat er nu niet wordt uitgegaan van herontwikkeling van deze locatie wordt uw raad gevraagd een krediet 
beschikbaar te stellen voor de voor dit projectonderdeel gemaakte kosten vanaf 1-1-2011 en een boekhoud-
kundige voorziening te treffen ten laste van de Argi van € 515.000. 
 
 
De toekomst van het project Zuidoevers 
Hierboven, en via de eerder dit jaar aan u toegezonden brieven, hebben wij weergegeven hoe de projectonder-
delen Zuidoevers er momenteel in financiële zin voorstaan. 
Zoals hiervoor al gemeld leggen wij u via de Jaarrekening 2010 een financieel technische vertaling van het pro-
ject Zuidoevers voor. 
 
Voor de onderdelen Natuur en Recreatie is, zoals al toegelicht, door ons gekozen voor het afboeken van de 
boekwaardes voor die onderdelen. Deze keuze maakt het mogelijk om zonder het meedragen van een financië-
le last, ons tezamen met onze projectpartners, en vanzelfsprekend ook met diverse andere belanghebbenden 
partijen, te herbezinnen op de (on)mogelijkheden om in de toekomst tot uitvoering te komen van de projectdoel-
stellingen voor deze onderdelen.  
Zoals in de financiële vertaling al aangegeven hebben onze projectpartners voor de Natuurontwikkeling ook met 
ingrijpende tegenvallers te maken zoals bijvoorbeeld het afzinken van een gasleiding en de natuurbezuini-
gingsmaatregelen (brief Bleker). Gelet op de gewijzigde omstandigheden zal het de nodige creativiteit (ook voor 
het vinden van financieringsmiddelen), én tijd van ons en onze projectpartners vragen om verdere uitvoering 
aan deze twee projectonderdelen te geven. 
 
Voor het onderdeel Meerzichtstrip hebben wij er ook voor gekozen de boekwaarde af te schrijven. Daarnaast 
hebben wij in de grondexploitatie Woningbouw de kosten van een sobere uitwerkingsvariant opgenomen. 
Wij willen onder respectering van gemaakte (contractuele) afspraken, tezamen met de projectpartners, waaron-
der voor dit onderdeel ook de exploitant van de haven en de camping wordt verstaan, komen tot een verwezen-
lijking van de herinrichting van deze locatie. 
 
Voor het onderdeel Broekveldt hebben wij er voor gekozen (nog) niet uit te gaan van een 
(her)ontwikkelperspectief voor deze locatie. Voorgesteld wordt om de herontwikkeling van de locatie te betrek-
ken bij de heroverweging van de kaders van het totale project Zuidoevers. 
Wij leggen hierbij met name een koppeling met de heroverweging van het onderdeel Woningbouw. 
 
Woningbouwonderdeel. Voor dit onderdeel zijn wij in de Jaarrekening 2010 uitgegaan van het vigerend be-
stemmingsplan. Wij hebben deze keuze gemaakt omdat dit uitgangspunt op het moment van het opstellen van 
de Jaarrekening 2010 als meest haalbaar en concreet financieel technisch uit te werken ontwikkelscenario werd 
beschouwd. 
Hierbij hebben wij nadrukkelijk de (voorzichtigheids)principes van het BBV in acht genomen. Dit komt vooral tot 
uitdrukking in de noodzakelijkerwijs sterk bijgestelde opbrengstenramingen en het uitgiftetempo in de geactuali-
seerde grondexploitatie. 
 
Het vigerend bestemmingsplan c.a. is echter opgesteld in een tijd waarin er een duidelijk andere woningbouw-
markt bestond dan nu het geval. Daarnaast hebben zich ook andere sterk gewijzigde omstandigheden in de 
diverse projectonderdelen voorgedaan. 
Wij achten het niet raadzaam om zonder een integrale herijking te hebben verricht over te gaan tot planuitvoe-
ring zoals opgenomen in de (grondexploitatie Zuidoevers in de) Jaarrekening 2010. 



 

Niet alleen de mogelijkheid en wenselijkheid tot planaanpassing (zoals het onder de loep nemen van het beeld-
kwaliteitsplan onder aansturing van wethouder Assies), maar ook het nader bezien of (verdere) herontwikkeling 
van de onderdelen Woningbouw en locatie Broekveldt nog steeds het meest wenselijke scenario is voor deze 
gebiedsdelen, maakt wat ons betreft deel uit van die herijking. 
 
Om die reden zullen wij, indien en nadat u instemt met onze voorstellen omtrent dit project zoals opgenomen in 
de Jaarrekening 2010 en bij het agendapunt “krediet Broekveldt in De Groeve”, niet direct over gaan tot het ten 
uitvoer brengen van de herontwikkeling van het woningbouwonderdeel zoals dat is geraamd in de grondexploi-
tatie. Wel willen wij u vragen in te stemmen met het verrichten van maatwerk door ons college bij concrete ko-
persbelangstelling in de komende periode van herijking. 
 
Wij willen de komende maanden benutten om een aantal scenario’s uit te werken voor de onderdelen Woning-
bouw en Broekveldt. Wij willen dit doen met inbreng van uw raad (bijv. via een werkgroep), contractpartners, 
projectpartners, overige belanghebbenden en deskundigen. Wij denken hierbij aan het instellen van een zgn. 
“denktank”. 
 
Wij denken hierbij aan het organiseren van een tweetal discussiemiddagen of –avonden (met de denktank). 
De eerste bijeenkomst willen wij in september a.s. houden. Na verwerking van de input hieruit willen wij uiterlijk 
begin november tijdens een tweede bijeenkomst concreet een aantal scenario’s voorleggen aan de denktank. 
Uiteindelijk willen wij u eind dit jaar op basis van bovenstaande aanpak een toekomstscenario voor deze twee 
gebiedsonderdelen aanbieden. 
Uiteraard zullen wij bij de scenariouitwerking ook uitgebreid de financiële consequenties daarvan in beeld bren-
gen en afzetten tegen het in de Jaarrekening 2010 vastgelegde scenario. 
 
Welke besluitvorming vragen wij tijdens uw vergadering van 21 juni a.s. aan u? 
 
Via besluitvorming omtrent de Jaarrekening 2010: 

- instemmen met de financieel technische vertaling van dit project zoals opgenomen in de Jaarrekening 
2010. Het gaat hierbij vooral om een splitsing van het project in de onderscheiden onderdelen Woning-
bouw, Broekveldt, Meerzichtstrip, Natuur, en Recreatie. Er is een tekortafdekking voor het grondexploi-
tatieonderdeel Woningbouw opgenomen (met name vanwege aangepaste opbrengstenramingen) en 
een afboeking van het onderdeel Broekveldt van in totaal ca. € 1,5 mio ten laste van de Algemene re-
serve OBT. Daarnaast is uitgegaan van het afboeken van de boekwaardes van de onderdelen Meer-
zichtstrip, Natuur, en Recreatie van in totaal ca. 2,0 mio ten laste van de Algemene Reserve Grote In-
vesteringen; 

Via besluitvorming omtrent het voorstel Broekveldt: 
- instemmen met het, onder de voorgestelde gewijzigde condities, aankopen van de locatie Broekveldt, 

het hiervoor beschikbaarstellen van een aankoopkrediet van € 660.000, een krediet van € 20.000 voor 
de gemaakte kosten vanaf 1-1-2011, en hiervoor een voorziening te treffen van € 515.000 ten laste van 
de Argi; 

- het opdracht geven aan ons college tot het verrichten van een nadere studie naar het meest wenselijk 
geachte toekomstperspectief van dit project waarbij voor herijking van het toekomstperspectief van de 
onderdelen woningbouw en Broekveldt gedacht wordt aan een aanpak zoals hiervoor verwoord; 

- Instemmen met het in de komende periode van herijking verrichten van maatwerk door ons college bij 
concrete kopersbelangstelling voor woningbouwkavels. 

 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen               H. Kosmeijer 
gemeentesecretaris / directeur         loco-burgemeester 


