
 

 
 

*2016013408* 

 
Zaaknummer: 2016/13404 
Referentie:      2016/13408 

Raadsvergadering d.d.    31 mei 2016   agendapunt  11        
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 17 mei 2016 
 
Portefeuillehouder:   Mw. N. Hofstra 
Behandelend ambtenaar: mevr. J. Borda de la Cruz-Busscher 
Doorkiesnummer:   0592 - 266983  
E-mail adres:                j.bordadelacruz-busscher@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Samenvatting geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2016 (ter inzage) 
-   Geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2016 (vertrouwelijk ter inzage) 
-   Rapport second opinion grondexploitaties Business Park Ter Borch (vertrouwelijk ter inzage) 
-   Jaarstukken 2015 grondexploitaties (vertrouwelijk ter inzage) 
 
 
Onderwerp 
Geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2016 
 
Gevraagd besluit 
1. Vaststellen van de grondexploitaties per 1 januari 2016 van de projecten: 

a. Ter Borch 
b. Oude Tolweg Zuid 
c. Zuidoevers 
d. Groote Veen 
e. Donderen 
f. Bedrijventerrein Vriezerbrug 
g. Business Park Ter Borch (voorheen Kranenburg Zuid) 

2. Instemmen met het afwijken van de richttermijn voor de looptijd van 10 jaar voor grondexploitaties voor de 
projecten Bedrijventerrein Vriezerbrug en Business Park Ter Borch. 

3. Instemmen met het nemen van een winst van € 400.000,- uit het project Oude Tolweg Zuid. 
4. Instemmen met het verhogen van de voorziening met € 242.891,- voor het project Bedrijventerrein 

Vriezerbrug 
5. De onder 3 en 4 genoemde bedragen komen respectievelijk ten gunste en ten laste van  het 

exploitatieresultaat 2015 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Uw raad wordt geïnformeerd over de gewijzigde budgetten in de geactualiseerde grondexploitaties en er kan 
weer worden gewerkt met formeel beschikbaar gestelde budgetten. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Wij willen dat uw raad meer, tijdig en effectief kan sturen op grondexploitaties waardoor er ook eerder met 
formeel vastgestelde budgetten kan worden gewerkt. Reeds een aantal jaren is de vaststelling van de 
geactualiseerde grondexploitaties losgekoppeld van de gelijktijdige behandeling met de jaarrekening in uw raad. 
Echter, vanwege nieuwe wet- en regelgeving worden de geactualiseerde grondexploitaties dit jaar later ter 
vaststelling aan uw raad aangeboden waardoor het nu wel samenvalt met de behandeling van de jaarrekening. 
 



 

 
 
 
Wat ging er aan vooraf 
Uw raad ontvangt naast de vertrouwelijk ter inzage gelegde geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 
2016 en de second opinion op de grondexploitatie Business Park Ter Borch, een rapportage over deze 
grondexploitaties. Bijgaande rapportage geeft op hoofdlijnen de resultaten van de geactualiseerde 
grondexploitaties weer. 
 
De accountant heeft, in het kader van de controle van de jaarrekening 2015, een controle uitgevoerde op de 
waardering van de grondexploitaties. Op basis van deze werkzaamheden heeft de accountant geconcludeerd 
dat, na het ophogen van de voorziening voor het bedrijventerrein Vriezerbrug, ingestemd kan worden met de 
huidige waardering van alle grondexploitaties. 
 
Voor de projecten bedrijventerrein Vriezerbrug en Business Park Ter Borch wordt afgeweken van de richttermijn 
voor de looptijd van 10 jaar voor grondexploitaties. Voor deze projecten zijn risico-beperkende 
beheersmaatregelen getroffen om onzekerheden en risico’s te mitigeren (o.a. het vormen van een voorziening 
en het niet toepassen van indexering). 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
N.v.t. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Na vaststelling kan er weer worden gewerkt met formeel vastgestelde budgetten. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Ten opzichte van vorig jaar heeft de actualisatie van de grondexploitaties in totaal geleid tot een positiever 
voorzien resultaat op contante waarde. In totaal wordt er een winstsvoorraad voorzien van ca. € 9,3 mln. 
 
Het totaal aan af te dekken risico’s ten laste van het weerstandsvermogen is berekend op ruim € 5 mln. 
 
De totale boekwaarde van alle lopende grondexploitaties is gedaald met ca. 7 mln. 
 
De voorziening voor het project bedrijventerrein Vriezerbrug is opgehoogd met ca. € 240.000,-. Dit bedrag is ten 
laste gekomen van het exploitatieresultaat 2015. Daarnaast heeft er een winstneming van € 400.000,- 
plaatsgevonden vanuit het project Oude Tolweg Zuid. Dit bedrag is ten gunste gekomen van het 
exploitatieresultaat. 
  
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           



 

Raadsbesluit nr. 11 
 
Betreft: 
 
Geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2016 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo van 10 mei 2016; 
 
gelet op artikel 198 van de Gemeentewet; 
 
 

B E S L U I T: 
 

1. Vast te stellen van de grondexploitaties per 1 januari 2016 van de projecten: 
a. Ter Borch 
b. Oude Tolweg Zuid 
c. Zuidoevers 
d. Groote Veen 
e. Donderen 
f. Bedrijventerrein Vriezerbrug 
g. Business Park Ter Borch (voorheen Kranenburg Zuid) 

2. In te stemmen met het afwijken van de richttermijn voor de looptijd van 10 jaar voor grondexploitaties voor 
de projecten Bedrijventerrein Vriezerbrug en Business Park Ter Borch. 

3. In te stemmen met het nemen van een winst van € 400.000,- uit het project Oude Tolweg Zuid. 
4. In te stemmen met het verhogen van de voorziening met € 242.891,- voor het project Bedrijventerrein 

Vriezerbrug 
5. De onder 3 en 4 genoemde bedragen komen respectievelijk ten gunste en ten laste van  het 

exploitatieresultaat 2015 
 
 
 

 
 Vries, 31 mei 2016 

 
De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen,     
 
 
 

Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 

J.L. de Jong,             griffier 
 
 
 
 
 
 
   


