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Samenvatting 
 
Per 1 januari 2020 zijn alle grondexploitaties weer geactualiseerd. Dit heeft geresulteerd in bijgaande 
rapportage. In deze rapportage wordt op hoofdlijnen een totaalbeeld weergegeven van deze jaarlijkse 
actualisatie op basis van de door uw raad vastgestelde uitgangspunten (kaders).  
 
Grondexploitaties Gemeente Tynaarlo 
De gemeente Tynaarlo kent zes actieve grondexploitaties: 

- Business Park Ter Borch (bedrijvenpark) 
- Ter Borch (woningbouw) 
- Groote Veen 
- Donderen 
- Zuidoevers 
- Bedrijventerrein Vriezerbrug 

 
Berekend resultaat voorafgaand aan risicoanalyse en winstneming  
Alle bovengenoemde grondexploitaties kennen een positief resultaat. De per 1-2020 geactualiseerde 
grondexploitaties kennen gezamenlijk een positief resultaat op contante waarde per 1-1-2020 van € 10,78 
miljoen. In dit berekende resultaat is nog geen rekening gehouden met de winstneming over boekjaar 2019.  
 
Geactualiseerde risicoanalyses 
De geactualiseerde grondexploitaties vormen het uitgangspunt voor de risicoanalyses, die ook zijn 
geactualiseerd. Zowel de berekening van de projectgebonden risico’s als de macro-economische risico’s zijn 
geactualiseerd. Het totaal aan geïnventariseerde projectgebonden risico’s vanaf 1-1-2020 is becijferd op ruim  
€ 4,8 miljoen. De macro-economische risico’s zijn bepaald op ca. € 2,85 miljoen. 
 
Het tijdig onderkennen van risico’s in de grondexploitaties is van belang om als gemeente financieel gezond te 
blijven. De geactualiseerde risicoanalyses zijn bepalend voor enerzijds het vaststellen van het benodigd 
weerstandsvermogen en anderzijds voor het bepalen van de jaarlijkse winstneming. De BBV voorschriften zijn  
enkele jaren geleden aangescherpt. Voorheen werden alle risico’s voor de helft afgedekt binnen het 
weerstandsvermogen. Nu worden alleen de macro-economische risico’s afgedekt binnen het 
weerstandsvermogen. De projectgebonden risico’s worden op basis van de zogenaamde percentage of 
completion methode (PoC-methode) bij het bepalen van de jaarlijkse winstneming in mindering gebracht op de 
te nemen winst.   
 
Benodigd weerstandsvermogen 
Zoals hierboven aangegeven zijn de macro-economische risico’s vanaf 1-1-2020 bepaald op ca. € 2,85 miljoen. 
Vorig jaar was dit nog € 3,55 miljoen. Dit bedrag wordt zoals te doen gebruikelijk voor de helft afgedekt binnen 
het weerstandsvermogen. Het totaal aan af te dekken (macro-economische) risico’s voor de lopende 
grondexploitaties binnen het weerstandsvermogen daalt hiermee met € 0,35 miljoen van € 1,775 miljoen (50% 
van 3,55 miljoen) naar € 1,425 miljoen (50% van € 2,85 miljoen).  
 
Winstneming over boekjaar 2019 
Winsten worden nu tussentijds genomen conform de PoC-methode. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
hierboven genoemde geactualiseerde analyse van projectgebonden risico’s. M.u.v. de projecten Businesspark 
Ter Borch en Donderen kunnen uit alle projecten winstnemingen worden gedaan. De totale winstneming over 
het jaar 2019 is berekend op ca € 3,86 miljoen. Met deze winstneming daalt het hierboven genoemde 
‘winstvoorraad’ per 1-1-2020.    
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Ontwikkeling boekwaarden 
Na bovengenoemde winstneming over het jaar 2019 is de boekwaarde per 1-1-2020 ruim € 14,5 miljoen. Dit is 
€ 5,3 miljoen lager dan de boekwaarde per 1-1-19. Verwacht wordt dat de boekwaarde de komende jaren 
verder zal dalen.   
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1. Algemeen 

 

1.1 Inleiding  

Alle lopende grondexploitaties zijn per 1 januari 2020 weer geactualiseerd. Dit betreffen de volgende 
grondexploitaties: 

- Business Park Ter Borch (bedrijvenpark) 
- Ter Borch (woningbouw) 
- Groote Veen 
- Donderen 
- Zuidoevers 
- Bedrijventerrein Vriezerbrug 
 

Deze rapportage geeft op hoofdlijnen de resultaten van de geactualiseerde grondexploitaties weer. Voor een 
uitgebreide toelichting op de geactualiseerde grondexploitaties verwijzen wij u graag naar de toelichting op de 
afzonderlijke grondexploitaties welke vertrouwelijk ter inzage zijn gelegd.  
 
Omdat de kern Eelde een herstructureringsproject betreft is hiervoor geen grondexploitatie opgesteld. Deze 
locatie is daarom buiten beschouwing gelaten in deze rapportage. Voor twee nieuwe ontwikkelingen te weten 
‘Vries Zuid’ en ‘Centrumontwikkeling Zuidlaren’ (PBH terrein) zijn nog geen grondexploitaties vastgesteld.  
Komend jaar verwachten we een nieuwe grondexploitatie voor Vries Zuid ter vaststelling aan de raad voor te 
leggen. Voorts verwachten we voortgang te maken met de planvorming en -uitwerking van de 
Centrumontwikkeling Zuidlaren, waarbij voor de achterzijde van het PBH-terrein de uitwerking is gericht op 
realisatie van woningbouw. Voor deze ontwikkeling verwachten we dat vaststelling van een grondexploitatie 
(gelijktijdig met het vaststellen van een bestemmings/omgevingsplan voor die locatie) pas na 2020 aan de orde 
is. 

 

1.2 Regelgeving en werkwijze  
 

In maart 2018 heeft de Commissie BBV de verplichting opgelegd met terugwerkende kracht tussentijds winsten 
te nemen op basis van de percentage of completion methode (PoC). Over de winstnemingen voor het jaar 2017 
en 2018 hebben we u vorig jaar geïnformeerd. De tussentijdse te nemen winsten voor het jaar 2019 zijn thans 
berekend en worden verderop in deze rapportage nader toegelicht.  

  
Deze nieuwe winstnemingsmethodiek heeft vanaf vorig jaar ook gevolgen gehad voor onze systematiek voor 
het bepalen van de risico’s. Risico’s hebben we nu gesplitst in projectgebonden risico’s en macro-economische 
risico’s. De projectgebonden risico’s worden betrokken bij de bepaling van de hoogte van de tussentijdse 
winstnemingen en de macro-economische risico’s worden afgedekt binnen het weerstandsvermogen. 

  
Door de invoering van het wetsvoorstel “Wet modernisering VPB-plicht overheidsondernemingen” worden 
overheden belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (vpb) indien ondernemingsactiviteiten worden 
verricht. Aan de hand van de zogenaamde Quick Scan is vast komen te staan dat het grondbedrijf door de 
“ondernemerspoort” komt en dat er sprake is van belastingplicht. Deze belastingdruk wordt verwerkt in de 
algemene begroting en niet in de grondexploitaties. 
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De peildatum van alle geactualiseerde grondexploitaties is ongewijzigd gebleven, namelijk 1 januari van elk 
jaar. Echter, omdat het administratieve proces voor de actualisatie van de grondexploitaties “naar voren is 
getrokken” hebben wij de verwachte boekwaarde per peildatum voor een klein deel moeten inschatten. Dit is 
gedaan aan de hand van de boekwaarde medio februari van 2020. Het kan zijn dat een deel van de in 2019 
gemaakte kosten en opbrengsten op dat moment administratief nog niet was verwerkt. Eventuele verschillen 
ten opzichte van de werkelijke boekwaarde per 1 januari worden verwerkt in de jaarrekening over 2019. 

 

1.3 Parameters grondexploitaties 

 
De parameters voor de herziening van de grondexploitaties zijn nagenoeg gelijk aan de vorig jaar gehanteerde 
parameters.  

 
parameter was 2019 wordt 2020
Index kosten: 2,0% 2,0%
Index baten: 2,0% 2,0% (niet algemeen toegepast)
Rentekosten: 1,49% 1,60%
Rentebaten: 1,49% 1,60%  
 

Bij alle grondexploitaties wordt de grond verkocht op basis van de actuele marktwaarde. De Marktwaarde 
wordt daarbij residueel bepaald. In een residuele grondwaardeberekening is de grondprijs afhankelijk van de 
zowel de bouw- en investeringskosten van het te realiseren vastgoed als de marktwaarde van het te realiseren 
vastgoed. Specifieke omstandigheden van de locatie en realisatiemogelijkheden vertalen zich in de residuele 
grondwaarde.  Ontwikkelingen op de vraag en aanbodzijde van de woningmarkt, de markt voor 
bedrijventerreinen alsmede ontwikkelingen in de bouwmarkt en wettelijke voorschriften (bouwprijzen) zijn van 
invloed op deze residuele grondprijs. 

 
Omdat zowel de woningmarkt als de bouwmarkt grillig kunnen zijn, kan de markconforme residuele grondprijs 
fluctueren. Door bij elke uitgifte opnieuw de markt af te tasten op basis van een geactualiseerde residuele 
grondwaardeberekening zorgt de gemeente Tynaarlo ervoor dat de uitgifteprijs marktconform blijft.  

 
De ontwikkeling van de kosten (bouw- en woonrijp maken) is ook onderhevig aan marktinvloeden.  

 
Omdat de toekomstige ontwikkeling van de economie, de woningmarkt en de bouwmarkt zich moeilijk laten 
voorspellen, gaan we bij de grondexploitaties uit van langjarige trends en algemene verwachtingen. De 
gehanteerde parameters voor ‘index baten’en ‘index kosten’ zijn onveranderd aan de parameters die vorig 
jaar. 
 
Genoemde rentepercentages en de inflatie op de kosten zijn toegepast op alle projecten. De inflatie-index op 
de opbrengstramingen wordt niet uniform toegepast. De opbrengstramingen worden afzonderlijk beoordeeld. 
Dit heeft geleid tot aanpassingen op het algemene advies van 2% inflatie op de baten: 

 Geen indexering berekenen over gronden waarover reeds afspraken zijn gemaakt met ontwikkelaars 
of wordt onderhandeld. Tenzij een index in het contract is afgesproken, dan geldt deze index; 

 Geen indexering berekenen over de kavels die inmiddels in uitgifte zijn of die begin 2020 in uitgifte 
komen; 

 Geen indexering berekenen over de opbrengstraming project bedrijventerrein Vriezerbrug. 
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1.4 Prognose kaveluitgifte en verkoop 
 
Beeld vastgoedmarkt 
De Nederlandse woningmarkt is nog steeds vol op in beweging, zowel aan de vraagzijde als het aanbodzijde. 
Landelijk loopt de woningproductie achter op de vraag naar woningen. De markt laat de laatste jaren strerk 
stijende woningprijzen zien in combinatie met sterk gestegen bouwprijzen. De huizenprijzen zijn ook in 2019 
behoorlijk gestegen. Of deze trend zich de komende jaren nog verder door zal zetten is lastig te voorspellen en 
zeker ook locatieafhakelijk. De algemene verwachting is dat de stijging van de huizenprijzen afvlakt en de 
huizenmarkt tot rust zal komen. 
De verwachting is dat de prijsontwikkeling de komende jaren een rustiger beeld gaat geven. De eventuele 
impact van nog uit te werken maatregelen op het gebied van duurzaamheid op de woningmarkt is nog niet 
bekend. Datzelfde geldt voor de zeer recent ingetreden Coronacrisis.  
 
Tynaarlo biedt een kwalitatief goede en gewilde leefomgeving. Binnen Tynaarlo zien wij een grote vraag naar 
woningbouwkavels. In de bestaande woningmarkt is sprake van een grotere vraag dan dat er aan aanbod is. 
Nieuwbouw vult dit gat voor een deel. Particuliere kaveluitgifte wordt in vrijwel alle gevallen overschreven en 
projectmatige woningbouwkavels vinden gretig aftrek. De interne en  externe makelaars van de gemeente 
verwachten dat deze situatie zich voor Tynaarlo in 2020 zal voortzetten. Dit geldt zowel voor de de grotere 
uitleggebieden aan de rand van de kerndorpen als voor de diverse inbreidingslocaties daarbinnen.   
 
Voor de bedrijventerein bestaat in de huidige hoogconjuctuur veel belangstelling. Tynaarlo heeft momenteel 
grotere kavels in de uitgifte voor hoogwaardige bedrijven. De verwachting is dat de huidige 
verkoopbesprekingen gaan leiden tot realisatie. 
     
Met de vaststelling van de startnotitie Vries Zuid, de centrumvisie Zuidlaren (m.n. de achterzijde PBH-terrein 
inzetten voor woningbouw) en de vrijkomende AB-locaties in Eelde-Paterswolde kan de komende jaren op de 
vraag ingespeeld worden. 
Er bestaat een vraag naar lokale / regionale bedrijvenkavels. Op bedrijventerrein Vriezerbrug is hiervoor nog 
één (zicht)kavel beschikbaar. In het Structuurplan staat de locatie Vriezerbrug zuid aangemerkt als zoekgebied 
voor bedrijvenkavels. Momenteel wordt de Omgevingsvisie opgesteld waarin nadere afwegingen hieromtrent 
worden gemaakt.  
 
Zowel voor bedrijventerreinen als voor woningen lopen de verkoopresultaten van grond in onze 
grondexploitaties gelijk op met de prognoses. Onderstaand wordt ingegaan op de prognose weergegeven van 
de kavelverkopen in de onderscheiden grondexploitaties, aangevuld met de daadwerkelijke realisatie over 
2019. 
 
Woningbouwlocaties 
Binnen de vier woningbouw grondexploitaties zijn in 2019 87 verkochte kavels bij de notaris gepasseerd. Dit is 
over de hele linie in de lijn met de prognose van vorig jaar.  
 
Daarnaast zijn er per 31-12-2019 nog 9 kavels verkocht maar nog niet gepasseerd en reeds 30 kavels in optie 
genomen. We kunnen vaststellen dat de woningbouw ontwikkelingen in Ter Borch en Groote Veen 
onverminderd goed in de markt liggen. Dit sterkt ons vertrouwen dat we de komende periode de verwachte 
voortgang kunnen waarmaken. Zie tabel 1. 
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Tabel 1: kaveluitgifte woningbouw 
 

gepasseerd
niet 

gepasseerd

2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022 2023 >2023

totaal 
vanaf 
2020

Zuidoevers Zuidlaardermeer 3 4 1 0 1 0 0 0 0 1

Donderen 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1

Ter Borch 69 62 7 21 23 33 37 37 91 221

Groote Veen 15 20 0 9 9 2 0 0 0 11

Totaal kavels (excl. bedrijventerreinen) 88 87 9 30 34 35 37 37 91 234

PROJECT 

prognose 
grex

Verkocht

opties 
per 31-12-

2019 prognose kavelverkoop

 
 
 
Bedrijventerreinen 
Na het topjaar 2018 heeft op bedrijventerrein Vriezerbrug zich in 2019 geen ontwikkeling voorgedaan. Een 
reeds verkochte kavel van 5751 m2 zal naar verwachting in 2020 passeren. Vervolgens resteert er dan alleen 
nog een zichtlocatie van circa 1 hectare. Hoewel de markt voor bedrijventerreinen momenteel goed is, is het 
lastig te voorspellen wanneer deze resterende kavel(s) worden verkocht. Voorzichtigheidshalve houden we er 
in de grondexploitatie rekening mee dat verkoop van de laatste kavel(s) tot aan 2024 kan duren. Dit 
rekenkundig uitgangspunt is ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.     
 
Businesspark ter Borch is volop in ontwikkeling en het plan krijgt langzamerhand zijn definitieve vorm. Ook 
voor het businesspark geldt dat het moeilijk is om de jaarlijkse uitgifte exact te voorspellen. Rekenkundig gaan 
we er van uit dat de grond in de periode tot aan 2027 geleidelijk wordt verkocht. Dit uitgangspunt is 
ongewijzigd ten opzichte van van voorgaand jaar. 
Hoewel er in 2019 geen verkoop heeft plaatsgevonden merken we wel, dat er ruime belangstelling is voor het 
businesspark. Deze belangstelling heeft in 2019 onder andere geresulteerd in een optie voor verkoop van 2,6 
hectare. Zie tabel. Voorzichtigheidshalve hadden we deze verkoop nog niet in de geactualiseerde 
grondexploitatie ingerekend voor het jaar 2020. Zie onderstaande tabel 2. 
 
Tabel 2: gronduitgifte bedrijventerreinen 

gepasseerd
niet 

gepasseerd

2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022 2023 >2023

totaal 
vanaf 
2020

Bedrijventerr.Vriezerbrug in m² 5.754 0 5.751 0 8.423 2.669 2.669 2.669 0 16.428

Business Park Ter Borch in m² 1.970 0 0 26.020 8.757 13.743 13.743 13.743 49.721 99.707

Totaal kavels (excl. bedrijventerreinen) 7.724 0 5.751 26.020 17.180 16.412 16.412 16.412 49.721 116.135

PROJECT 

prognose 
grex

Verkocht opties per 
31-12-
2019 prognose kavelverkoop

 
 
 

1.5 Voorziene  resultaten geactualiseerde grondexploitaties 
 
Het voorzien resultaat van alle in paragraaf 1.1 genoemde grondexploitaties is positief. De per 1-2020 
geactualiseerde grondexploitaties kennen gezamenlijk een positief resultaat op contante waarde per 1-1-2020 
van € 10,78 miljoen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de winstneming over boekjaar 2019. Wel is 
hierin de winstneming van 2017 en 2018 verwerkt. De geactualiseerde grondexploitaties kennen dus een 
‘winstvoorraad’ van € 10,78 miljoen op contante waarde zonder rekening te houden met risico’s en 
winstnemingen. Op eindwaarde is de het resultaat € 12,1 miljoen. Zie tabel 3. 
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Tabel 3: resultaat per grondexploitatie 

Project 

Contante 
Waarde 1-1-

20 vóór 
winstneming 

Eindwaarde 
vóór 

winstneming 

Zuidoevers Zuidlaardermeer 191.313 197.484 

Bedrijventerr.Vriezerbrug 126.782 135.093 

Groote Veen 1.064.560 1.116.481 

Donderen 281 285 

Businesspark Ter Borch 1.431.301 1.625.102 

Ter Borch 7.964.578 9.042.998 

Totaal 10.778.815 12.117.443 

 
Vergelijking berekende resultaten met voorgaande prognose 
Om een vergelijking te kunnen maken met de berekende resultaten van vorig jaar dienen we de vorig jaar 
berekende exploitatieresultaat te corrigeren met de winstneming over 2018 en met het prijspeil. Onderstaande 
tabel laat een vergelijking zien met de berekende resultaten van voorgaand jaar. Uit de tabel is op te maken 
dat de berekende exploitatieresultaat zich met circa € 1,6 miljoen heeft verbeterd. Het grootste verschil wordt 
veroorzaakt door woningbouwontwikkeling Ter Borch. Voor een verklaring van het verschil zie paragraaf 2.1 
 
Tabel 4: resultaat per grondexploitatie vergeleken met voorgaand jaar 

 
grondexploitatie vorig jaar   

geactualiseerde 
grondexploitatie 

Project 

Contante 
Waarde 1-1-

19 vóór 
winstneming 

2019 

Contante 
waarde 1-1-20 

na 
winstneming 

2019 

  Contante 
Waarde 1-1-

20 vóór 
winstneming 

verschil met 
vorig jaar 

  
Zuidoevers Zuidlaardermeer 195.293 156.839   191.313 34.474 

Bedrijventerr.Vriezerbrug 99.515 77.899   126.782 48.883 

Groote Veen 1.288.656 868.411   1.064.560 196.149 

Donderen 2.269 2.303   281 -2.022 

Businesspark Ter Borch 1.573.695 1.597.143   1.431.301 -165.842 

Ter Borch 7.211.276 6.446.008   7.964.578 1.518.570 

Totaal 10.370.704 9.148.603   10.778.815 1.630.212 
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1.6 Geactualiseerde risicoanalyses 
 
Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties zijn ook de analyses van zowel de projectgebonden risico’s 
als de macro-economische risico’s geactualiseerd. 
 
Het tijdig onderkennen van risico’s en eventuele verliezen op grondexploitaties is nodig om waar nodig tijdig bij 
te sturen en als gemeente de financiën op orde te houden. Waar we voorheen (tot en met 2016) alle risico’s 
van de grondexploitaties gezamenlijk bepaalden, dienen wij nu de risico’s te splitsen in projectgebonden 
risico’s en marco-economische risico’s. Voorheen werden alle risico’s voor de helft afgedekt binnen het 
weerstandsvermogen. Nu worden alleen de macro-economische risico’s afgedekt binnen het 
weerstandsvermogen en de projectgebonden risico’s worden gecorrigeerd op de voorziene resultaten van de 
grondexploitaties om de winstneming per project te kunnen bepalen. Op deze manier wordt alleen winst 
genomen wanneer winsten met voldoende zekerheid vaststaan en dus zijn gerealiseerd. 
Eventuele voorziene verliezen op grondexploitaties worden direct voorzien. 
 
Wij hebben alle projectgebonden risico’s geïnventariseerd op basis van de RISMAN-methode. Deze methode 
behelst kortweg het in kaart brengen van de aanwezige risico’s vanuit verschillende invalshoeken (politiek, 
maatschappelijk, financieel, ruimtelijk, juridisch, organisatorisch, technisch enz.)  
Aan de hand van deze inventarisatie worden de belangrijkste risico’s vastgesteld en de kans van optreden. Het 
financiële gevolg van het optreden van een bepaald risico worden apart beoordeeld met getallen. Deze 
risicoanalyse is op basis van de geactualiseerde grondexploitaties geactualiseerd. De uitkomst van deze 
risicoanalyse is een totaalbedrag van ruim € 4,76 miljoen aan projectgebonden risico’s conform tabel 5. Bij het 
bepalen van de winstneming zijn de te nemen winsten met deze becijferde risico’s gecorrigeerd. Per 1-1-2019 
was dit risico nog berekend op € 4,97 miljoen. Een afname van de projectgebonden risico’s is overeenkomstig 
de verwachting. Naarmate de projecten vorderen neemt het risico af.  
 
Tabel 5: projectgebonden risico’s  
 

Projectgebonden risico's 
grondexploitaties per 1-1-2020 

2020 

Zuidoevers Zuidlaardermeer 39.931 
Bedrijventerr.Vriezerbrug 0 
Groote Veen 112.625 
Donderen 4.875 
Businesspark Ter Borch 2.115.500 
Ter Borch 2.491.050 
Dorpskern Eelde 0 

totaal 4.763.981 
 
Naast deze projectgebonden risico’s zijn ook de macro-economische risico’s vanaf 1-1-2020 herberekend. Dit is 
gedaan op basis van het totaal aan  De macro-economische risico’s zijn evenals vorig jaar bepaald voor alle 
grondexploitaties tezamen op basis van een Monte Carlo risicoanalyse.  De uitkomst van deze geactualiseerde 
berekening is een macro-economisch risico van ca. € 2,85 miljoen. Dit bedrag wordt zoals te doen gebruikelijk 
en conform beleid voor de helft afgedekt binnen het weerstandsvermogen. Het totaal aan af te dekken (macro-
economische) risico’s voor de lopende grondexploitaties binnen het weerstandsvermogen daalt hiermee met 
€0,35 miljoen van € 1,775 miljoen (50% van 3,55 miljoen) naar € 1,425 miljoen (50% van € 2,85 miljoen).  



  

 
 
Rapportage op hoofdlijnen van de geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2020 eindversie   

11

 

 

1.7 Winstnemingen over boekjaar 2019 
 
Het berekende resultaat van € 10,78 miljoen is een ‘winstverwachting’ en dienen we nog te realiseren. Het is 
niet verantwoord om de voorspelde winst ook direct te nemen. Dit is logisch omdat het nog maar de vraag is of 
deze winsten op termijn daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden. Zoals eerder gemeld heeft de Commissie 
BBV in maart 2018 de voorschriften omtrent wijze van winstneming aangescherpt. Het verantwoorden van 
tussentijdse winst is een verplichting die voortvloeit uit het realisatiebeginsel waarbij het PoC-methode gevolgd 
dient te worden. Op basis van wetgeving dient de gemeente voor haar grondexploitaties tussentijds winst te 
nemen op basis van de PoC-methode. Bij deze methode zijn de mate van realisatie van de ontwikkeling en de 
resterende projectgebonden risico’s medebepalend voor de jaarlijks te nemen winst.  
 
De commissie BBV hanteert het principe dat positieve resultaten, ofwel winsten, pas in de jaarrekening worden 
verwerkt als zij met voldoende zekerheid vaststaan en dus zijn gerealiseerd. Dit betekent echter niet dat pas 
winst moet worden genomen bij het afsluiten van de grondexploitatie. Voor winstneming geldt de percentage 
of completion methode (PoC). Als aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid 
om winst te kunnen nemen: 

1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én 
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én 
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd). 

 
In de berekening van de tussentijds te nemen winst over het boekjaar 2019 is rekening gehouden met de 
hierboven genoemde geactualiseerde analyse van projectgebonden risico’s. M.u.v. de projecten Businesspark 
Ter Borch en Donderen kunnen uit alle projecten winstnemingen worden gedaan. De totale winstneming over 
de grondexploitaties over het jaar 2019 is berekend op ca € 3,86 miljoen. Zie tabel 6. 
 
Tabel 6: winstnemingen grondbedrijf  

 Project Winst Verlies 

Ter Borch 3.074.416   

Groote Veen 602.289   

Zuidoevers Zuidlaardermeer 107.763   

Donderen 0   

Bedrijventerrein Vriezerbrug 76.247   

Bussinesspark Ter Borch 0   

Afwaardering grond Tienelswolde   238.292 

Zuidlaarderveen (Zwarte Lent)   2.837 

Woningen Oranjepolder* 0   

      

Totaal 3.860.715 241.129 

positief saldo 3.619.586 
 
De winstneming voor het grondbedrijf omvat ook enkele andere projecten en komt uit op ruim € 3,6 miljoen.  
Dit resultaat komt ten gunste van het exploitatieresultaat 2019.  
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Prognose van winstnemingen in latere jaren 
Onderstaande tabel 7 laat nogmaals de winstneming over het jaar 2019 zien en een prognose van de 
winstnemingen voor de jaren daarna. Het totaal aan verwachte winstnemingen vanaf 2019 begeeft zich tussen  
het hierboven berekend exploitatieresultaat van € 10,78 miljoen uitgedrukt in contante waarde en € 12,1 
miljoen op eindwaarde. Dit is inherent aan de verplichting om tussentijds winst te nemen. 
 
Tabel 7: overzicht winstnemingen 
 

Verwachte winstnemingen                   
per ultimo 

Genomen 
winsten  2017 

Genomen 
winsten 2018 

2019 2020 2021 >2022 

Zuidoevers Zuidlaardermeer 283.695 40.757 107.763 47.132 35.248 0 

Bedrijventerr.Vriezerbrug 433.791 22.760 76.247 19.969 9.698 20.612 

Oude Tolweg 267.659 100.000 0 0 0 0 

Groote Veen 1.353.849 432.994 602.289 307.045 94.006 54.887 

Donderen 191.159 0 0 285 0 0 

Businesspark Ter Borch 0 0 0 0 0 1.591.322 

Ter Borch 5.413.764 859.903 3.074.416 396.123 891.210 3.802.880 

Totaal 7.943.917 1.456.414 3.860.715 770.554 1.030.162 5.469.702 

 

1.8 Ontwikkeling van de boekwaarden 
 
Ontwikkeling boekwaarden 
Na bovengenoemde winstneming over het jaar 2019 is de boekwaarde van de grondexploitaties per 1-1-2020 
ruim € 14,54 miljoen. Dit is € 5,3 miljoen lager dan de boekwaarde per 1-1-19. Verwacht wordt dat de 
boekwaarde de komende jaren verder zal dalen.   
 
Prognose boekwaarden 
Figuur 8 en tabel 9 geven ook een prognose van de boekwaardeverloop voor de komende drie jaren.  
Het boekwaardeverloop van de projecten in exploitatie” is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitaties 
per 1 januari 2020. Hierbij is geen rekening gehouden met winstnemingen vanaf het jaar 2019. Wanneer winst 
wordt genomen wordt de boekwaarde weer hoger.  
 
Het verwachte meerjarig perspectief van de totale boekwaarde van de grondexploitaties laat een dalende lijn 
zien. Zie onderstaande grafiek. Zoals gezegd zal deze lijn in werkelijkheid minder dalend zijn vanwege de 
tussentijdse winstnemingen. 
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Tabel 8: prognose boekwaardeverloop 
 

 
 
 
Hierdoor dalen de financieringslasten. Dit voordeel wordt deels weer tenietgedaan door de hogere 
boekwaarden als gevolg van extra winstnemingen, die niet in deze tabellen en grafieken zijn verwerkt.  
 
 
Tabel 9: prognose boekwaardeverloop 
 
Projecten in exploitatie 

boekwaarde 
per 1 januari 

2020 

Verwachte   
boekwaarde 
per 1 januari 

2021 

Verwachte 
boekwaarde 
per 1 januari 

2022 

Verwachte 
boekwaarde 
per 1 januari 

2023 

Donderen 2.060 -285 0 0 

Ter Borch 10.551.250 7.380.283 4.756.337 2.669.854 

Business Park Ter Borch 3.294.651 3.244.647 2.278.484 1.460.884 

Zuidoevers Zuidlaardermeer -361.506 -329.171 -86.611 -89.721 

Vriezerbrug bedrijventerrein 1.214.783 629.792 404.967 176.159 

Groote Veen -160.800 -916.777 -720.389 -496.609 

Totaal 14.540.438 10.008.489 6.632.787 3.720.567 
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2. Belangrijkste constateringen en ontwikkelingen per grondexploitatie  
 
 

2.1   Woningbouw Ter Borch 
 

o In 2019 zijn 62 kavels verkocht daar waar de verwachting was dat dit 69 zouden zijn. Dit betekent niet 
dat de verkoop over 2019 tegenviel. Er zijn naast 7 kavels verkocht maar nog niet gepasseerd en 21 
kavels in optie genomen. Daarmee is er vertrouwen dat de uitgifteplanning de komende jaren wordt 
gehaald. 

o Er dient na 1-1-2020 nog grond voor 221 woningen (c.q. kavels) worden verkocht. Het betreft hier 
zowel kavels voor particuliere ontwikkeling, grond voor projectmatige grondgebonden woningen 
voornamelijk in Rietwijk Noord, als grond voor gestapelde bouw (appartementen) in het entreegebied. 
Voor deze uitgiften en deze grondexploitatie wordt een resterende looptijd aangehouden van nog 7 
jaar, te weten t/m 2027. 

o Deze woningbouwontwikkeling  betreft veruit de grootste grondexploitatie voor  woningen in de 
gemeente Tynaarlo. Het verwachte financiële resultaat, de winstneming en de resterende risico’s zijn 
hier ook het grootst.  

o Het exploitatieresultaat is begroot op circa € 9,0 miljoen positief op eindwaarde eind 2027. De 
projectgebonden risico’s zijn bepaald op circa € 2,5 miljoen. De winstneming over het jaar 2019 is 
bepaald op ruim 3,07 miljoen.  

o In vergelijking met vorig jaar sluit de grondexploitatie € 1,7 miljoen gunstiger op eindwaarde (Op 
contante waarde is dit circa € 1,5 miljoen gunstiger) Dit verschil wordt veroorzaakt door: 
* € 0,4 minder civieltechnische kosten hoofdstructuur; 
* € 0,4 lagere rentekosten; 
* € 1,1 miljoen hogere grondopbrengsten Rietwijk Noord. Bij in 2019 in optie uitgegeven grond en met 
ontwikkelaars aangegane overeenkomsten is een hoger grondprijsniveau overeengekomen; 
* € 0,2 miljoen hoger geraamde planontwikkelingskosten. 
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2.2  Business Park Ter Borch 
 

o De grondexploitatie businesspark Ter Borch heeft een looptijd tot en met 2027. Het grootste deel van 
de bedrijfkavels (circa 10 hectare) moet nog worden uitgegeven. Er wordt uitgegaan van een 
hoogwaardig segment bedrijven en voorzieningen waarvoor veel maatwerk nodig zal zijn. Het 
opbrengstenprogramma kan worden onderverdeeld in een snelwegprogramma, een middendeel met 
hoogwaardige duurzame bedrijvigheid en voorzieningen en woonwerken. De opbrengstramingen zijn 
nagenoeg gelijk gebleven. 
 

o Bij de verdere ontwikkeling wordt ingespeeld op de wensen van initiatiefnemers en potentiele 
afnemers van grond. Voordat plannen worden uitgewerkt wordt de markt verkend en faciliteert de 
gemeente bij de planuitwerking. Hierdoor worden de risico’s verlaagd. 

o In 2019 is er op businesspark Ter Borch geen grond verkocht. Wel is er een uitgifte van € 2,6 ha in 
optie genomen. Deze uitgifte in optie geeft de gemeente Tynaarlo vertrouwen met betrekking tot 
verder uitgifte van de gronden zowel wat betreft uitgiftesnelheid als prijsniveau. Omdat deze uitgifte 
bij het opmaken van de geactualiseerde grondexploitatie nog niet geheel zeker is, is zij nog niet 
ingerekend in de uitgifte verwachting en opbrengstenverwachting. 

o Het exploitatieresultaat is begroot op € 1,63 miljoen positief op eindwaarde eind 2027. De 
projectgebonden risico’s zijn bepaald op € 2,1 miljoen. In 2019 kan er geen winst uit het project 
worden genomen omdat dit project nog een hoog project specifiek risico heeft. 
 
 

2.3   Donderen 
 

o De grondexploitatie is nagenoeg afgerond. Verwacht wordt dat de laatste kavel in 2020 wordt 
verkocht en de grondexploitatie in 2020 kan worden afgesloten; 

o Het verwachte exploitatieresultaat op eindwaarde is € 285,= 

o Omdat er nog afrondende werkzaamheden voor woonrijp maken moeten worden uitgevoerd is er nog 
een projectgebonden risico van € 4.875,=. 

 

2.4   Groote Veen 
 

o De verkoop van kavels is in 2019 voorspoedig verlopen. De verwachte verkoop van 15 kavels is 
ruimschoots gehaald. In totaal zijn in 2019 20 kavels verkocht.  

o Daarmee is de grondexploitatie Groote Veen grotendeels voltooid. Verwacht wordt dat de resterende 
11 kavels in 2020 en 2021 worden verkocht. 

o Het exploitatieresultaat is begroot op € 1,1 miljoen positief op eindwaarde eind 2022. De 
projectgebonden risico’s zijn bepaald op iet meer dan 0,1 miljoen. De winstneming over het jaar 2019 
is bepaald op ruim 0,6 miljoen.  
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2.5   Zuidoevers Zuidlaardermeer 
 

o De verkoop van kavels is in 2019 voorspoedig verlopen. Er zijn 4 kavels verkocht waar de verwachting 
was dat dit er 3 zouden zijn.   

o Daarmee is de grondexploitatie Zuidoevers Zuidlaardermeer grotendeels voltooid. Verwacht wordt dat 
de laatste kavel in 2020 wordt verkocht. Vervolgens zullen resterende werkzaamheden voor woonrijp 
maken naar verwachting in 2020 of 2021 worden uitgevoerd. 

o Het exploitatieresultaat is begroot op circa € 0,2 miljoen positief op eindwaarde eind 2021. De 
projectgebonden risico’s zijn bepaald op circa € 0,04 miljoen . De winstneming over het jaar 2019 is 
bepaald op ruim 0,1 miljoen.  

 

2.6   Bedrijventerrein Vriezerbrug  
 

o In 2019 is er op bedrijventerrein Vriezerbrug geen grond verkocht. Wij verwachten dat in 2020 een 
reeds verkochte kavel van 5.700 m2 gaat passeren. Daarnaast dient nog circa 1 hectare grond 
(zichtlocatie) verkocht te worden.  Wanneer deze grond verkocht wordt is moeilijk te voorspellen. Dit 
kan snel gebeurt zijn. Dit kan ook nog enige jaren duren. Rekenkundig houden we 
voorzichtigheidshalve een resterende uitgifteplanning van 4 jaar aan. 

o Wat betreft woonrijp maken is de grondexploitatie Vriezerbrug nagenoeg voltooid. Het gehele gebied 
is overgedragen aan de algemene dienst en opgenomen in de beheersbegroting. 
 

o Het exploitatieresultaat is begroot op ruim € 0,135 miljoen positief op eindwaarde eind 2023. De 
projectgebonden risico’s zijn bepaald op nihil.  De winstneming over het jaar 2019 is bepaald op ruim 
0,076 miljoen.  

 
 

 


