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1.

Het Meerjarenprogramma Grondontwikkeling 2013-2016

1.1.

Inleiding

De beleidscyclus is het jaadijkse proces van plannen en begroten van het beleid (uitmondend in de begroting) en
van het rapporteren en verantwoorden over dit beleid (uitmondend in de jaarrekening).
Het MPG rapporteert over beide elementen van de beleidscyclus (begroten en verantwoorden). Enerzijds vindt
verantwoording plaats over de werkzaamheden in het afgelopen jaar en de financiële consequenties daarvan.
Anderzijds geeft het MPG een prognose weer van de toekomstige eindresultaten aan het einde van de
planperiode.
Met het accorderen van deze prognoses is in feite de begroting voor de komende periode vastgesteld. Daarom
vindt gelijktijdig met dit MPG een begrotingswijziging plaats. Deze begrotingswijziging is nodig om de begroting
2013 aan te laten sluiten op actuele grondexploitatieberekeningen zoals die voor dit MPG zijn gemaakt.
De in dit MPG opgenomen cijfers met peildatum 31 december 2012 sluiten aan op de cijfers zoals opgenomen in
de jaarrekening 2012.
De beleidscyclus voorziet ook in periodieke informatievoorziening. In 2012 is ook het tussentijds MPG (hiema:
t-MPG 2012-2015) opgesteld. Het t-MPG gaat uitsluitend in op de geconstateerde en verwachte afwijkingen in de
verwachte eindresultaten ten opzichte van het MPG 2012-2015.

1.2.

Sturing en Beheersing

Door de vastgoedcrisis is er de komende jaren een overaanbod aan woningbouwplannen en staan
grondexploitaties onder druk. Hierop wil het college anticiperen zoals dat eerder is gebeurd bij de
gebiedsontwikkeling Spoorzone, waar is gekozen voor een integrale en marktgerichte strategie.
Voor de lokale woningbouwplannen bezien we (opnieuw) de mogelijkheden voor herfasering en programmering.
De effecten op de ruimtelijke kwaliteit, het vestigings- en sociale klimaat alsmede de financiële houdbaarheid
worden in beeld gebracht en voor het geheel van onze gebiedsontwikkelingen worden beleidsmaatregelen
voorbereid. Hierbij moet gedacht worden aan sturing op aanbodbeperking en op de mogelijkheden van
vraagsturing.
In de hele regio is meer aanbod dan vraag die leidt tot schadelijke concurrentie tussen woningbouwprojecten en
tot gevolg heeft dat steeds meer gemeenten zich gedwongen zien forse voorzieningen te treffen voor veriiezen op
grondexploitaties. Om deze situatie het hoofd te bieden zullen in regionaal verband keuzes gemaakt moeten
worden. In het stadsgewest Haaglanden is Delft actief betrokken bij de herijking van het Regionaal Structuurplan.
Hierin worden de woningbouwplannen vergeleken met de actuele trends op de woningmarkt en de verschillen in
beeld gebracht. Het doel is om in de tweede helft van 2013 te komen tot een regionale herprioritering van
woningbouwplannen en deze te vervatten in een geactualiseerd Regionaal Structuurplan.
In de raadsbrief over de financiële gevolgen van het kabinetsbeleid Rutte II is aangegeven dat, als gevolg van de
herfasering en herprogrammering, de weerstandscapaciteit, ten opzichte van het t-MPG 2012-2015, moet worden
verhoogd met € 15 - € 20 miljoen voor de gemeentelijke grondexploitaties, exclusief Spoorzone. Ook het
Bedrijvenschap Harnaschpolder is in deze analyse nog niet meegenomen.
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Op dit moment vindt overieg plaats over de verienging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Bedrijvenschap Harnaschpolder per 1 januari 2014, alsmede over de voonvaarden waaronder. Door het
Bedrijvenschap wordt een nieuw bedrijfsplan met bijbehorende grondexploitatie opgesteld. Delft heeft
aangegeven dat het bedrijfsplan enerzijds realistisch moet zijn en anderzijds de te bereiken resultaten meetbaar
(smart) geformuleerd moeten worden. Indien uit de jaarlijkse evaluatie blijkt dat de te bereiken resultaten niet of in
onvoldoende mate worden gerealiseerd, wil de gemeente Delft de mogelijkheid hebben om op termijn alsnog te
kunnen uittreden uit de GR. Door de gemeente Delft is een eerste grove inschatting gemaakt van het risico dat
samenhangt met het nieuwe bedrijfsplan en de daarbij behorende grondexploitatie. De toename van het risico
wordt geschat op € 10 - € 15 miljoen.
Voor Spoorzone geldt dat de aanhoudende onzekerheid op de woningmarkt leidt tot een verdere daling van de
verkoopprijzen van met name woningen. Daamaast is per 1 oktober 2012 het BTW percentage verhoogd van
19% naar 21%. Dit heeft geleid tot een verlaging van de grondwaarde met € 16,4 miljoen prijspeil 1-1-2012 ofwel
€ 20,1 nominaal. In dit bedrag is nog geen rekening gehouden met het mogelijke financiële effect dat voortvloeit
uit de keuze voor het stedenbouwkundig plan van Palmbout. Het komende halfjaar wordt de stedenbouwkundige
opzet verder (financieel) geoptimaliseerd.
Voor het risico op de gemeentelijke grondexploitaties, Bedrijvenschap Harnaschpolder en Spoorzone is geen
dekking beschikbaar in de algemene reserve. Het is, gezien het risicoprofiel en solvabiliteit van de gemeente,
bovendien sterk te ontraden om hiervoor de algemene reserve aan te spreken. Onderzocht of de algemene
reserve aangevuld kan worden door dit te onttrekken aan de bestemmingsreserves.
Om de uitgaven te dekken die nu ten laste van de bestemmingsreserves worden gebracht, moeten de reserves
wel weer worden aangevuld. Een voorstel wordt uitgewerkt om dit te doen door middel van verbreding van het
spaarmodel Spoorzone tot een spaarmodel Gebiedsontwikkelingen.
Naar aanleiding van de jaarrekening 2011 en het MPG 2012-2015 heeft de rekening- en auditcommissie een
aantal aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van het MPG. Het college heeft aangegeven deze adviezen
over te nemen. In het hoofdstuk Projecten is hier invulling aan gegeven.
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2.

Kaders en uitgangspunten gemeentelijk grondbedrijf

Het college heeft 29 juni 2010 de nota "Kaders en uitgangspunten gemeentelijk grondbedrijf vastgesteld en ter
kennisname aan de gemeenteraad verzonden. De belangrijkste kaders en uitgangspunten hebben betrekking op:
(a) de financiële verantwoordelijkheidslijnen ten aanzien van grondbedrijfprojecten;
(b) het benodigde weerstandsvermogen voor gebiedsontwikkelingsprojecten;
(c) welke kosten worden opgenomen in een grondexploitatie;
(d) hoe wordt omgegaan met kosten die niet geheel toerekenbaar zijn aan een gebied;
(e) de wijze waarop de parameters, kosten-, opbrengstenstijging en rentepercentage worden bepaald;
(f)

het rentepercentage op basis waarvan de hoogte van de te treffen vooizieningen wordt bepaald;

(g) de wijze waarop met voorbereidingskosten en de kosten van sloop en sanering wordt omgegaan;
(ad a) financiële verantwoordelijkheidslijnen ten aanzien van grondbedrijfprojecten
Vastgoed is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het Grondbedrijf en de daaronder liggende
grondexploitaties. Vanuit deze brede verantwoordelijkheid informeert Vastgoed op ambtelijk niveau het bestuur
over de financiële uitkomsten van alle gebiedsontwikkelingen. Daarmee is Vastgoed het financieel geweten, "de
bank", van vastgoedprojecten van de gemeente Delft.
(ad b) benodigde weerstandsvermogen voor gebiedsontwikkelingsprojecten
In de begroting 2011 is een vooriopige inschatting gemaakt van het benodigde weerstandsvermogen voor de
gebiedsontwikkelingsprojecten, waarvoor de specifieke algemene reserve gebiedsontwikkeling is gevormd. In het
voorliggend MPG wordt de omvang van deze reserve (weerstandscapaciteit) afgezet tegen de risico's.
(ad c) welke kosten worden opgenomen in een grondexploitatie?
Kostensoorten die niet op basis van het Besluit Ruimtelijke Ordening verhaald kunnen worden, worden niet in een
exploitatieplan en een daarvan afgeleide grondexploitatie opgenomen.
(ad d) hoe wordt omgegaan met kosten die niet geheel toerekenbaar ziin aan een gebied?
Kosten en opbrengsten worden alleen dan volledig aan een grondexploitatie toegerekend, voorzover deze kosten
betrekking hebben op voorzieningen die uitsluitend of voornamelijk worden gebruikt door bewoners en gebruikers
van het betreffend exploitatiegebied. Is dit niet het geval, dan dienen de kosten afgedekt te worden middels de
algemene investeringsruimte van de gemeente Delft. Indien bepaalde voorzieningen slechts deels benut worden
door bewoners en gebruikers in een (her)ontwikkelgebied, dan zullen deze kosten vanuit de algemene
investeringsruimte van de gemeente Delft, naar rato aan dat plangebied worden toegerekend.
(ad e) hoe worden de parameters, kosten-, opbrenastenstiiaina en rentepercentage bepaald?
Voor de GWW (kosten bouw- en woonrijpmaken) gerelateerde kosten wordt uitgegaan van de gemiddelde
kostenstijging van de afgelopen tien jaar (maand januari) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de
Statistiek (prijsindexcijfers grond-, weg- en waterbouw). Voor alle overige kosten wordt uitgegaan van het door
het Centraal Planbureau (CPB) in de meest recente nieuwsbrief gepubliceerde Consumentenprijsindex (CPI) voor
de middellange termijn en de lange termijn. Voor alle opbrengsten wordt uitgegaan van het CPI cijfer zoals
gepubliceerd in de meest recente nieuwsbrief van het CPB, gecombineerd met de langetenmijnvisie. Dit leidt tot
de, in de onderstaande tabel, weergegeven parameters.
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Parameters
- Kostenstijging bouw en woonrijpmaken in 2012

MPG 2012-2015

MPG 2013-2016
3,44%

- Kostenstijging bouw en woonrijpmaken vanaf 2013

3,71%
3,30%

3,36%

- Kostenstijging overige kosten in 2012

0,00%

2,50%

- Kostenstijging overige kosten vanaf 2013

2,00%

2,00%

- Opbrengstenstijging in 2012

0,00%

0,00%

- Opbrengstenstijging vanaf 2013

2,00%

2,00%

- Interne rekenenrente

5,00%

5,00%

-

5,00%

5,00%

Disconteringsvoet

Gezien de huidige economische situatie is, in tegenstelling tot bovenstaand beleid, is de geplande
opbrengstenstijging over 2012 niet doorgevoerd. Het niet doorvoeren van de geplande opbrengstenstijging leidt
tot een verslechtering van de projectresultaten.
(ad f) hoe wordt de hooqte van de voorzieningen bepaald?
In de nota "kaders en uitgangspunten gemeentelijk grondbedrijf is er voor gekozen de hoogte van de voorziening
voortaan te bepalen op basis van de inteme rekenrente / gemeentelijk renteomslagpercentage. Dit percentage is
vastgesteld op 5%.
(ad q) hoe wordt met voorbereidingskosten en de kosten van sloop en sanering omgegaan?
Een voorbereidingskrediet wordt alleen aangevraagd als het van belang is voor de voorbereiding van een goede
besluitvorming overeen -te kiezen- plan van herontwikkeling. Deze voorbereidingskosten worden afgeschreven in
het jaar waarin besloten is het desbetreffende plan of scenario niet -verder- in ontwikkeling te nemen.
Wanneer een plangebied niet op korte termijn (binnen vijfjaar) in (her)ontwikkeling wordt genomen, worden de
eventueel vooraf gemaakte sloop- en saneringskosten afgeschreven in het jaar waarin het bestuurlijk besluit om
niet tot herontwikkeling over te gaan is genomen.
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3.

Projectportefeuille

In het t-MPG is aangekondigd dat private gebiedsontwikkelingsprojecten, plannen waarvoor kostenverhaal op
basis van de grondexploitatiewet plaatsvindt, in 2012 niet meer verantwoord zouden worden door het
grondbedrijf. Om administratieve redenen is gekozen om deze projecten vanaf 2013 in de reguliere begrotingsen verantwoordingscyclus op te nemen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de projectresultaten, het
jaarrekeningresultaat, de risico's en weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen.

3.1.

Financiële resultaten

3.1.1.

Projectresultaten

In de onderstaande tabel worden de projectresultaten uit het MPG 2013-2016 en het MPG 2012-2015 met elkaar
vergeleken. Voor verliesgevende projecten wordt het projectsaldo weergegeven op netto contante waarde
(NCW). Om een goede vergelijking mogelijk te maken, zijn de projectresultaten in het MPG 2012-2015 verhoogd
met 5% (disconteringsvoet) naar prijspeil 1 januari 2013.

MPG 2012-2015
Prijspeil 1-1-2012
Projectsaldi

Positieve
exploitaties
(eindwaarde)

Negatieve
exploitaties
(NCW IRR5%)

MPG 2012-2015
MPG 2013-2016
Verschil MPG 2012-2013
Prijspeil 1-1-2013
Prijspeil 1-1-2013
Prijspeil 1-1-2013
Positieve
Negatieve
Positieve
Negatieve
Positieve
Negatieve
exploitaties
exploitaties
exploitaties
exploitaties
exploitaties
exploitaties
(eindwaarde) (NCW IRR SKI (eindwaarde) (NCW IRR 5%) (eindwaarde) (NCW IRR 5%)

Projecten In v o o r b e r e i d i n g
1

Kruisstraat 71

2 Vulcanusweg 295 t / m 305
Totaal p r o j e c t e n In v o o r b e r e i d i n g

n.n.b.
n.n.b.

n.n.b.
n.n.b.

-

n.n.b.
n.n.b.

-

n.n.b.
n.n.b.

n.n.b.
n.n.b.

_

_

n.n.b.
n.n.b.

Projecten ln uitvoering
3

Harnaschpolder Delft W o o n g e b i e d e n

4

Buitenhof

5 Station Zuid
6 Voorhof Noord-West
Totaal projecten In uitvoering

-24.683.000
5.819.000
69.000
359.000
6.247.000

-24.683.000

-25.917.000
5.819.000
69.000
359,000
6.247.000

-31.497.000
5.603.000
-2.093.000

-2S.917.000

53.000
5.656.000

-33.590.000

-5.580.000
-216.000
•69.000
-306.000
-591.000

-2.093.000
-7.673.000

Voorraad ( b o u w r i j p e ) kavels
7 Rest bedrijfskavels Delft
Totaal voorraad b o u w r i j p e kavels

2407.000
2.407.000

2.407.000
2.407.000

2.423.000
2.423.000

16.000
16.000

Private plannen
8

-115.000
-115.000

TNO

Totaal private plannen
Tofaal eindwaarde / n e t t o contante waarde

g.654.000

-24.798.000

-121.000
-121.000
8.654.000

-26.038.000

-985.000
-985.000
8.079.000

-34.575.000

•864.000
-864.000
-575.000

-8.537.000

Projecten met een negatief qrondexploitatieresultaat
Ten opzichte van het MPG 2012-2015 is het resultaat van de projecten met een negatief grondexploitatieresultaat
verslechterd met € 8.537.000. In het t-MPG 2012-2015 is reeds melding gemaakt van een nadeel van €
3.162.000. Ten opzichte van het t-MPG 2012-2015 neemt dit nadeel verder toe met € 5.375.000. Deze toename
wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door het project Hamaschpolder Wonen.
Harnashpolder Wonen
Een aantal factoren is van grote invloed op het herstel van de woningmarkt, zoals duidelijkheid over de
hypotheekrenteaftrek, zekerheid ten aanzien van werk en inkomen, duidelijkheid over het bedrag dat potentiële
kopers kunnen lenen en duidelijkheid over de effecten van de bezuinigingen van het kabinet Rutte II. Inmiddels
heeft het kabinet duidelijkheid gegeven over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek. Echter de exacte omvang,
invulling en consequenties van de rijksbezuinigingen in 2014 zullen pas in het najaar van 2013 bekend worden.
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In het MPG 2012-2015 Is er vanuit gegaan dat het project Hamaschpolder Wonen in 2014 zou worden afgerond.
Dit lijkt, mede gezien het bovenstaande niet meer realistisch. In het voorliggende MPG 2013-2016 is een
"middenscenario" verwerkt, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de woningmarkt in 2015 aantrekt. Daarom is de
looptijd van het project Harnaschpolder Wonen opgerekt met twee jaar naar 2016 en is ook de planning
aangepast. Het verlengen van de looptijd alsmede het vertragen van de uitgifte heeft grote financiële gevolgen en
is de belangrijkste reden dat de grondexploitatie Hamaschpolder Wonen verslechtert. In de onderstaande tabel is
een vergelijking gemaakt tussen de planning zoals opgenomen in het MPG 2012-2015 en het MPG 2013-2016.

Jaar
MPG 2012-2015 MPG 2013-2016 Verschil
t/m 2011
505
505
0
2012
94
15
-79
2013
229
68
-161
2014
418
135
-283
2015
267
267
2016
283
283
Totaal
1246
1273
27
De gemeente Delft onderkent dat het risico bestaat dat het herstel van de woningmarkt nog langer op zich zal
laten wachten. De gemeente anticipeert hier op twee manieren op. Enerzijds wordt bij de kademota een voorstel
uitgewerkt om de weerstandscapaciteit aan te vullen (raadsbrief over het effect van de rijksbezuinigingen),
anderzijds heeft Delft het initiatief genomen om te komen tot regionale afstemming van het
woningbouwprogramma en het stimuleren van de vraag.
In januari 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de aankoop van twee woningen van Visade. In het MPG
2013-2016 is rekening gehouden met de aankoop, het beheer en op termijn verkopen van deze twee woningen.
De mogelijke aankoop van nog zeven woningen is, conform raadsbesluit, niet venverkt in de grondexploitatie,
maar als risico opgenomen.
Projecten met een positief qrondexploitatieresultaat
Ten opzichte van het MPG 2012-2015 is het resultaat van de projecten met een positief grondexploitatieresultaat
verslechterd met € 575.000. In het t-MPG 2012-2015 is melding gemaakt van een voordeel van € 89.000. Ten
opzichte van het t-MPG 2012-2015 neemt het resultaat op de winstgevende projecten af met € 664.000. De
belangrijkste wijzigingen zijn:
•

Buitenhof (€ 429.000 nadelig)

•

Voorhof Noord-West {€ 250.000 nadelig)

Buitenhof
In 2012 zijn een aantal gesprekken gevoerd met de projectontwikkelaar. Dit heeft er niet toe geleid dat kan
worden gestart met de bouw van de laatste fase in Buitenhof. De uitgifteplanning is aangepast hetgeen leidt tot
een vertraging van anderhalfjaar. Dit is de voömaamste reden dat het saldo op eindwaarde verslechtert.
Voorhof Noord-West
Het saldo van de grondexploitatie Voorhof Noord-West verslechtert. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat
enerzijds de grondprijs niet is geïndexeerd van 2012-2013 (conform tabel parameters hoofdstuk 2) en anderzijds
een verslechterd renteresultaat is ontstaan vanwege verlenging van de project looptijd.

8
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Afsluiting grondexploitaties
In 2012 zijn er geen projecten en grondexploitaties afgesloten. Zoals eerder aangegeven zullen met ingang van
2013 de private ontwikkelingen, projecten waarbij de gemeentelijke kosten worden verhaald op basis van de
grondexploitatiewet, worden opgenomen in de gemeentelijke begrotings- en verantwoordingscyclus. Het betreft
hier met name de projecten Watertuinen / TNO en TU Noord en Midden (inclusief project MER Delft Zuid-Oost).
De totale boekwaarde van de private ontwikkelingen (€ 1.337.000 per 31-12-2012) zal voortaan niet meer onder
de post voorraden in de jaarrekening worden opgenomen. De getroffen voorziening voor het project Watertuinen /
TNO (€ 985.000 per 31-12-2012) zal worden onttrokken aan de voorziening nadelige saldi MPG en op de
bovenstaande boekwaarde in mindering worden gebracht.
3.1.2.

Jaarrekeningresultaat 2012

Het grondbedrijf sluit het jaar 2012 af met een negatief resultaat voor bestemming van € 8.233.000. Dit bedrag
wordt onttrokken aan de algemene reserve gebiedsontwikkeling, waama het resultaat na bestemming nihil is.
Ten opzichte van het t-MPG c.q. de begroting na wijziging (begrotingswijziging naar aanleiding van het t-MPG
2012-2015) bedraagt het resultaat voor bestemming € 4.710.000. Dit bedrag wordt, naast het reeds onttrokken
bedrag van € 3.523.000 (€ 8.233.000 - € 4.710.000) bij het t-MPG 2012-2015 onttrokken aan de algemene
reserve gebiedsontwikkeling.
Jaarresultaat afgezet tov MPG 2012 en t-MPG 2012
Verslechtering projectresultaten
Incidenteel voordeel
Resultaat voor bestemming
Onttrekking algemene reserve gebiedsontwikkeling
Resultaat na bestemming

MPG 2012-2015
8.537.000
304.000
8.233.000
8.233.000
nihil

N
V
N
V

t-MPG 2012-2015
5.375.000 N
665.000 V
4.710.000 N
4.710.000 V
nihil

Voor een nadere toelichting op de verslechtering van de projectresultaten wordt venvezen naar paragraaf 3.1.1.
Het incidentele voordeel ten opzichte van het t-MPG 2012-2015 wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de
sanering van Röntgenweg 1 (voormalige Dl-locatie) is afgerond waardoor de eerder getroffen voorziening
grotendeels kan vrijvallen.
3.2.

Spoorzone Delft

In november 2011 is door het college het "Budgettair kader Gebiedsontwikkeling Spoorzone" vastgesteld. In
januari 2012 is het budgettair kader gepresenteerd aan de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte. Het
budgettair kader maakt integraal onderdeel uit van de Businesscase Spoorzone en schetst met name het
financiële kader voor alleen de gebiedsontwikkeling in de Spoorzonegebied (gebaseerd op Q2 2011 van het
OBS). Door de gewijzigde omstandigheden (vastgoedcrisis en kredietcrisis) is de grondwaarde waarmee in de
business case rekening werd gehouden afgewaardeerd met € 17 miljoen netto contante waarde (€ 24 miljoen
nominaal). Om de afwaardering van de grondwaarde op te kunnen vangen is enerzijds de risicoreserve binnen de
business case verlaagd (€ 8,0 miljoen nominaal) en anderzijds het Spaarmodel (€ 17,5 miljoen nominaal)
geïntroduceerd. Daamaast is in het budgettair kader afgesproken dat middels het MPG en het t-MPG
gerapporteerd zal worden over het budgettair kader gebiedsontwikkeling en de business case. In het MPG en het
t-MPG zal met name gerapporteerd worden over:

9
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•

het (bouw)programma

•

de ontwikkeling van de grondwaarde

•

het resultaat van de business case

•

het Spaarmodel

In 2012 is, na afronding van het contract met ontwikkelaar OCSD, in een open dialoog met de Raad, een aanzet
gegeven tot herijking van plankaders, uitmondend in het ambitiedocument. In het najaar is op basis hiervan
gewerkt aan de verbeelding en de stedenbouwkundige potenties voor Spoorzone Delft. Een traject waarbij Delft
breed betrokken is, o.a. door middel vah een openbare presentatie in theater de Veste. Tegelijkertijd wordt
gewerkt aan een ontwikkelingsstrategie voor de Spoorzone. Onderdeel van deze ontwikkelingsstrategie zijn de
tijdelijke initiatieven die tijden de transitiefase een plek krijgen in het gebied. Het Spoorzonegebied wordt daarmee
de komende jaren een gebied dat zich voortdurend vernieuwt in het proces naar de uiteindelijke bestemming.
De hierboven genoemde drie aspecten, de ambities, de planvorming en ontwikkelingsstrategie zullen het halfjaar
concreter worden uitgewerkt en in de zomer in het Integraal Ontwikkel Plan (IOP) aan de Raad worden
voorgelegd. Hiermee wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de Spoorzone.
Bouwprogramma
In het ambitiedocument is het volgende indicatieve programma opgenomen:
•

1.000- 1.200 woningen

•

34.000 - 46.000 m2 niet woonprogramma exclusief de school op Grotius terrein, Stadskantoor en
Stationshal

Voor het aantal woningen in het gehele planegebied (exclusief Dl) wordt gedacht aan in totaal ca. 1.000 tot 1.200
woningen. Een grote diversiteit aan woningtypologiën in verschillende prijsklassen, doelgroepen en soorten
gebruik is daarbij essentieel. De focus ligt op een zeer diverse mix van verschillende woningtypologiën, m.n. meer
grondgebonden en grondontsloten woningen met bijzondere stapelingen, aangevuld met appartementen en
mogelijke andere typen. Dit programma is meegeven aan de stedenbouwkundige bureau's die geselecteerd zijn
voor het opstellen van een schetsontwerp. In de interactieve sessies zijn de stedenbouwkundige plannen
gepresenteerd aan de gemeenteraad, hetgeen geleid heeft tot de selectie van Palmbout als stedenbouwkundige
voor het project Spoorzone.
Grondwaarde
In 2012 is de grondwaarde twee maal herijkt. De eerste herijking heeft plaatsgevonden bij het t-MPG (gebaseerd
op de kwartaalrapportage per 1 juli 2012). Op basis van het ambitiedocument heeft toen een doorrekening van de
grondwaarde plaastgevonden. Ten opzichte van het budgettair kader nam de grondwaarde af met € 6,1 miljoen
prijspeil 1-1-2012 (€ 5,2 miljoen nominaal). De voornaamste oorzaak van de lagere grondwaarde is de daling van
de verkoopprijzen. Belangrijk is te vermelden dat in deze herijking nog geen rekening gehouden was met de
verhoging van het BTW-percentage van 19% naar 2 1 % omdat deze maatregel nog niet definitief vast stond. Per 1
januari 2013 is de grondwaarde wederom herijkt. De BTW-verhoging is inmiddels een feit. Daamaast zijn de
verkoopprijzen verder onder druk komen te staan, hetgeen heeft geleid tot een aanvullende verlaging van de
grondwaarde van € 16,4 miljoen prijspeil 1-1-2012 (€ 20,1 miljoen nominaal). Hiermee is de grondwaarde in 2012
gedaald met € 22,5 miljoen (€ 25,3 miljoen) ofwel een daling van ruim 30% ten opzichte van het budgettair kader.
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Resultaat van de business case
Het saldo van de business case per januari 2013 (Q2) bedraagt € 2,6 miljoen negatief (eindwaarde 31-12-2030).
Ten opzichte van het budgettair kader gebiedsontwikkeling is dit nagenoeg ongewijzigd (€ 2,8 negatief
eindwaarde 31-12-2030).
Spaarmodel
Het Spaarmodel is ten opzichte van het budgettair kader gebiedsontwikkeling toegenomen met € 24,5 miljoen
(nominaal), van € 17,5 miljoen (nominaal) naar € 42,0 miljoen (nominaal). Deze verhoging is nagenoeg geheel
noodzakelijk om de lagere grondwaarde € 25,3 miljoen af te dekken.

3.3.

Risico's

3.3.1.

Risico-inventarisatie

Onderdeel van de halfjaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties (MPG en t-MPG) is het actualiseren van de
risico's die direct samenhangen met de projecten. Hiervoor is in 2009 een specifiek risicomodel ontwikkeld. Voor
de volgende projecten zijn de risico's geïdentificeerd en gekwantificeerd:
•

Hamaschpolder Woongebieden

•

Buitenhof

•

Station Zuid

•

Voorhof Noord-West

•

Rest bedrijfskavels Delft

•

TNO

Voor de projecten die nog in voorbereiding zijn c.q. nog niet in exploitatie genomen zijn, is geen risicoanalyse
opgesteld aangezien voor deze projecten nog geen grondexploitatieberekening beschikbaar is. Het betreft hier de
projecten Kruisstraat 71 en Vulcanusweg 295-205. De totale boekwaarde van deze projecten is beperkt
(€ 657.000). De boekwaarde per m plangebied ligt onder de uitgifteprijs die behoort bij de huidige bestemmming.
2

Het risico voor deze projecten wordt, op dit moment, laag ingeschat.
Het bruto risico is op basis van de volgende formule bepaald:
Bruto risico = impact x kans van optreden.
Per geïdentificeerd risico is de kans van optreden bepaald. Hierbij is de volgende indeling gehanteerd, met elk
een vast kanspercentage:
•

zeer hoog (40%)

•

hoog (30%)

•

gemiddeld (20%)

•

laag (10%)

•

zeer laag (5%)

•

nihil
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Het totale bmto risico is ten opzichte van het MPG 2012-2015 toegenomen met € 71.000 van € 8.077.000 naar
€ 8.148.000 (zie onderstaande tabel).
Project
Harnaschpolder Delft Woongebieden
Buitenhof
Station Zuid
Rest bedrijfskavels Delft
TNO
Voorhof Noord-West
Totaal

MPG 2012-2015
Profiel
Bruto risico
Zeer hoog
3.589.000
Hoog
1.220.000
Hoog
670.000
Hoog
647.000
Hoog
620.000
Zeer hoog
1.331.000
Hoog
8.077.000

MPG 2013-2016
Verschil
Profiel
Bruto risico Bruto risico
Zeer hoog
3.976.000
387.000
Hoog
1.220.000
Hoog
291.000
-379.000
Hoog
653.000
6.000
-580.000
Hoog
40.000
1.968.000
637.000
Zeer hoog
Hoog

8.148.000

71.000

Belangrijk is op te merken dat naast dit bedrag nog rekening gehouden dient te worden met het risico op
eventuele verdere vertraging van de uitgifte (€ 15 - € 20 miljoen) zoals aangegeven in de raadsbrief over de
effecten van het kabinetsbeleid Rutte II (zie ook paragraaf 1.2). In het voorliggend MPG 2013-2016 is de
voorziening nedelige saldi MPG, ten opzichte van het tMPG 2012-2015, verhoogd met circa € 5 miljoen. Het
resterende risico van verdere vertraging komt hiermee op € 10 - € 15 miljoen ten opzichte van het MPG 20132016. Dit is exclusief Spoorzone en het Bedrijvenschap Hamaschpolder.
Voorhof Noord-West
Het risicoprofiel van het project Voorhof Noord-West is toegenomen doordat het woningbouwprogramma mogelijk
wordt gewijzigd van koop- naar huurwoningen. Dit heeft mogelijk lagere grondopbrengsten tot gevolg.
Harnaschpolder Wonen
Het risicoprofiel van het project Hamaschpolder Wonen neemt voomamelijk toe doordat het risico voor de
aankoop van mogelijk zeven extra woningen van Visade (achtervangregeling), cornform raadsbesluit januari
2013, is verwerkt. Daamaast heeft het risico op lagere grondopbrengsten zich in 2012 gedeeltelijk geëffectueerd.
Dit nadeel is verwerkt in de grondexploitatie (reeds gemeld in het t-MPG 2012-2015), waardoor een deel van het
risico vervalt (circa € 0,5 miljoen). Ook mogelijke kansen op hogere opbrengsten zijn komen te vervallen. Per
saldo hebben deze twee mutaties nagenoeg geen effect op het risicoprofiel.
Watertuinen / TNO
Het risicoprofiel voor het project Watertuinen / TNO is afgenomen doordat het risico op vertraging en hogere
plankosten zich heeft geëfectueerd. Dit is verwerkt in de grondexploitatie. Zoals eerder gemeld is Watertuinen
een privaat project, waar kostenverhaal op basis van de grondexploitatiewet plaatsvindt. De grondexploitatie
wordt per 1 janauri 2013 ontvlochten en opgenomen in de reguliere gemeentelijke begrotings- en
verantwoordingscysclus. Ook het resterende risico zal vanaf 2013 verdwijnen uit het MPG en worden opgenomen
in de reguliere begrotings- en verantwoordingscyclus.
Station Zuid
De GEM Station Zuid is begin 2013 ontbonden. Het programma is gewijzigd van kantoren naar
studentenhuisvesting. Het financiële effect hiervan is reeds verwerkt in de grondexploitatie (zie t-MPG 20122015). Hierdoor neemt het risico op het niet realiseren van de grondopbrengsten af, hetgeen een daling van het
risicoprofiel tot gevolg heeft.
Wanneer de risico's nader worden geclassificeerd ontstaat het volgende beeld:
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1

> € 1.200

tot €1.200

Netto risico
(xd.OOO,-)

J

tot € 600

tot €250

<€100

1

Nihil

Zeer laag

Laag

Midden

Hoog

Zeer Hoog

Kans

Wanneer het totaal van de bruto risico's (exclusief het risico van extra vertraging) wordt afgezet tegen de som van
de nog te realiseren kosten plus de nog te realiseren opbrengsten, dan bedraagt het risicoratio voor de gehele
portefeuille 6,0% (5,8% in MPG 2012-2015).
Voor een nadere toelichting per project wordt verwezen naar hoofdstuk 4 Projecten.
De gemeente loopt, naast de gemeentelijke grondexploitaties, ook risico's over een aantal grondexploitaties
waarin zij als verbonden partij betrokken is. In 2012 heeft de gemeente zich teruggetrokken uit de GEM Poptahof
en ook de GEM Station Zuid is begin 2013 opgeheven. Voor zowel de GEM Poptahof als de GEM Station Zuid
geldt dat de gemeente geen verplichtingen meer heeft waarvan de financiële consequenties nog niet zijn
voorzien. Vanaf 2013 participeert de gemeente nog in de volgende samenwerkingsverbanden:
•

Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft BV (OBS)

•

Bedrijvenschap Hamaschpolder

Voor het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone geldt dat eventueel aanvullend veriies geheel voor rekening van de
gemeente Delft komt. Voor het bedrijvenschap geldt dat grofweg eenderde deel van eventueel extra verlies voor
rekening van de gemeente Delft komt. Naast de getroffen voorziening (Voorziening Bedrijvenschap
Hamaschpolder) voor het Delfse aandeel in het tekort op de grondexploitatie wordt het extra risico op de
grondexploitatie van het Bedrijvenschap Hamaschpolder op dit moment geschat op € 10 tot € 15 miljoen.
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3.3.2.

Scenario's

In de raadsbrief over de financiële gevolgen van het kabinetsbeleid Rutte II is een eerste indicatie gegeven van
het financiële risico wanneer de uitgifteplanning langdurig vertraagd. Hiertoe zijn de volgende
vertragingsscenario's doorgerekend:
•

Delen van projecten worden gerealiseerd tot 2015, de andere delen (restant) worden gerealiseerd vanaf
2020;

•

Assen Hamaschpolder worden gerealiseerd tot 2015, andere projecten en restant Hamaschpolder
worden gerealiseerd vanaf 2020;

•

Alle projecten worden gerealiseerd vanaf 2020;

•

Alle projecten worden definitief stilgelegd.

Het laatste scenario is niet realistisch aangezien met een aantal projecten al is gestart. Daamaast loopt de
gemeente het risico, bij het definitief stilleggen van projecten en de ontbinding van contracten die hiermee
samenhangen, geconfronteerd te worden met schadeclaims van projectontwikkelaars voor inkomstenderving.
Voor de andere drie scenario's geldt een risico van grofweg € 15 - € 20 miljoen, waarbij het eerste scenario een
extra risico oplevert van ongeveer € 15 miljoen en het derde scenario een extra risico van ongeveer € 20 miljoen.
In het voorliggend MPG 2013-2016 is de voorziening nedelige saldi MPG, ten opzichte van het tMPG 2012-2015,
verhoogd met circa € 5 miljoen. Het resterende risico van verdere vertraging komt hiermee op € 10 - € 15 miljoen
ten opzichte van het MPG 2013-2016. Zoals aangegeven in paragraaf 1.2 vinden er op dit moment gesprekken
plaats over de herfasering en herprogrammering binnen Haaglanden. De concretisering van de meerjarige
consequenties is onderdeel van de Kaderbrief 2013 en de programmabegroting 2014-2017.

3.4.

Weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen

3.4.1.

Voorzieningen

De gemeente heeft de volgende drie voorzieningen getroffen ter dekking van veriiezen op grondexploitaties /
projecten:
•

Voorziening nadelige saldi grondexploitaties

•

Voorziening Bedrijvenschap Hamaschpolder

•

Voorziening GEM Poptahof

Voorziening nadelige saldi MPG
Voor de projecten met een negatief exploitatieresultaat is, conform het BBV, een voorziening getroffen. De
voorziening nadelige saldi MPG kent per 31 december 2012 een omvang van € 34.770.000. In de onderstaande
tabel is het verioop van de voorziening in 2012 weergegeven.
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Stand voorziening negatieve saldi MPG per 1-1-2012

27.340.000

Dotaties
- Verhoging voorziening voor project Harnaschpolder
- Verhoging voorziening voor project Station Zuid
- Verhoging voorziening voor project Watertuinen / TNO
- Oprenting

5.S80.000
2.093.000
864.000
1.240.000

Totaal dotaties

9.777.000

Onttrekkingen
- Uit te voeren werkzaamheden afgesloten projecten

2.347.000

Totaal onttrekkingen

2.347.000

Stand voorziening negatieve saldi MPG per 31-12-2012

34.770.000

Voor een nadere onderbouwing van de voorziening nadelige saldi MPG wordt verwezen naar bijlage 2.
Voorziening bedrijvenschap Hamaschpolder
Voor het Delfse aandeel in het tekort op de grondexploitatie van het Bedrijvenschap Hamaschpolder is een
voorziening getroffen van € 4.335.000. Dit is ten opzichte van het MPG 2012-2015 een toename van € 283.000.
Dit bedrag is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitatie (per 1-1-2012) die in het voorjaar van 2012 is
vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het bedrijvenschap. Op dit moment vindt overleg plaats over de
verienging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bedrijvenschap Hamaschpolder per 1 januari 2014,
alsmede over de voonwaarden waaronder. Door het Bedrijvenschap wordt een nieuw bedrijfsplan met
bijbehorende grondexploitatie opgesteld. Delft heeft aangegeven dat het bedrijfsplan enerzijds realistisch moet
zijn en anderzijds de te bereiken resultaten meetbaar (smart) geformuleerd moeten worden. Indien uit de
jaarlijkse evaluatie blijkt dat de te bereiken resultaten niet of in onvoldoende mate worden gerealiseerd, wil de
gemeente Delft de mogelijkheid hebben om op termijn alsnog te kunnen uittreden uit de GR. Door de gemeente
Delft is een eerste grove inschatting gemaakt van het risico dat samenhangt met het nieuwe bedrijfsplan en de
daarbij behorende grondexploitatie. De toename van het risico wordt geschat op € 10 - € 15 miljoen.
Voorziening GEM Poptahof
In de zomer van 2011 is met Woonbron overeenstemming bereikt over de ontbinding van de
samenwerkingsovereenkomst voor het project Poptahof. Dit heeft geleid tot een definitieve ontbinding van de
overeenkomsten in 2012. Dit betekent dat de gemeente zich terugtrekt uit de GEM Poptahof en dat de GEM een
100% dochter wordt van Woonbron. De GEM zal voor eigen rekening en risico de Poptahof herstructureren. De
door de gemeente te betalen bijdrage (in het oorspronkelijke tekort) is vastgesteld op € 3.672.000 prijspeil 1-12012. Dit bedrag is inmiddels aan de GEM Poptahof overgemaakt. De voorziening kan per 1-1-2013 komen te
vervallen.
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3.4.2.

Algemene reserve gebiedsontwikkeling

In de programmabegroting 2011-2014 is weerstandscapaciteit opgebouwd in de vorm van de "Algemene reserve
gebiedsontwikkeling". In de onderstaande tabel zijn de nu bekende en venwachte dotaties en onttrekkingen
weergegeven:
Algemene Reserve Gebiedsontwikkeling
Stand per 1 januari
Dotaties
- Buitenhof
- Rest bedrijfskavels Delft
- Voorhof Noord-West
- Spoorzone (spaarmodel)
- Spoorzone HNK
Totaal dotaties
Onttrekkingen
- Onttrekking verslechtering projectresultaten
- Dotatie aan reserve investeringsplan
- Dotatie oprenting Voorhof NW aan reserve investeringsplan
- Dekking kapitaallasten Buitenhof
- Storting spaarmodel aan OBS
- Taakstellende bezuiniging plan- en uitvoeringskosten
- Oprenting voorziening nadelige saldi MPG
Totaal onttrekkingen
Stand per 31 december

2012
12.060.000

2013
1.265.000

2014
-424.000

2015

2016

2017 e.v.

1.017.000

293.000

-766.000

2.500.000
500.000
3.000.000

2.500.000
500.000
3.000.000

53.000
2.500.000
500.000
3.053.000

5.603.000
2.423.000
1.000.000
500.000
1.500.000

1.500.000 2.000.000
500.000
500.000
2.000.000 10.S26.000

8.233.000
1.000.000
58.000

298.000

366.000

5.510.000
2.000.000
225.000
1.350.000
9.085000

2.000.000
225.000
1.441.000
3.724.000

2.000.000
225.000
1.536.000
4.059.000

2.000.000

1.062.000
12.295.000

190.000
2.000.000
225.000
1.274.000
3.689.000

1.265.000

-424.000

1.017.000

293.000

-766.000

199.000

2.000.000

-278.000
2.088.000

Op basis van de bovenstaande tabel blijkt dat de algemene reserve gebiedsontwikkeling per 31-12-2012 een
stand kent van € 1.265.000. Belangrijk hierbij op te merken is dat van dit bedrag € 1,0 miljoen gelabeld is aan het
risico Spoorzone HNK (zie hieronder). Hiermee rekening houdend moet geconcludeerd worden dat de algemene
reserve gebiedsontwikkeling nagenoeg is uitgeput en dat er dus geen ruimte meer is om de eerder beschreven
risico's op te vangen. De nu bekende c.q. verwachte mutaties in de algemene reserve zijn in de bovenstaande
tabel weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste (verwachte / geplande) mutaties toegelicht.
In de begroting 2012-2015 is het Spaarmodel Spoorzone Delft geïntroduceerd. Dit betekent dat jaarlijks, op basis
van bovenstaand ritme, een bedrag in de algemene reserve gebiedsontwikkeling wordt gestort. In de raadsbrief
"maatregelen Regeerakkoord kabinet Rutte ll" is aangegeven dat de grondwaarde, als gevolg van exogene
effecten (de verhoging van het BTW-percentage van 19% naar 21% en het effect van de verslechterde
woningmarkt) verder is afgenomen met € 14 tot € 17 miljoen (prijspeil 1-1-2012). Daarbij is aangegeven dat het
spaarmodel verhoogd moet worden met€ 1,5-€ 2,0 miljoen per jaar.
Inmiddels is bekend dat de verlaging van de grondwaarde € 16,4 miljoen prijspeil 1-1-2012 (€ 20,1 miljoen
nominaal) bedraagt en dat de doorbetaling wordt verdubbeld (van € 2,0 miljoen naar € 4,0 miljoen per jaar). Deze
verhoging is nog niet verwerkt in de bovenstaande tabel.
In de raadsbrief is eveneens aangegeven dat het Spaarmodel zal worden verbreed tot een Spaarmodel
Gebiedsontwikkeling om niet alleen te sparen voor de risico's voor het project spoorzone, maar ook om de
weerstandscapaciteit aan te vullen voor de overige projecten (zie paragraaf 1.2). Beide maatregelen zullen
worden verwerkt in de Kaderbrief 2013 en de Programmabegroting 2014-2017.
In 2012 is Het Nieuwe Kantoor (HNK) aanbesteed. Dit heeft geresulteerd in een aanbestedingsvoordeel. Dit
aanbestedingsvoordeel is, binnen het project HNK, gereserveerd voor mogelijke tegenvallers. Het opgenomen
risico komt hiermee te vervallen.
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In verband met de verslechterde projectresultaten, ten opzichte van het MPG 2012-2015, dient de voorziening
nadelige saldi MPG te worden verhoogd met € 8.233.000. Dit bedrag wordt onttrokken aan de algemene resen/e
gebiedsontwikkeling. In het t-MPG 2012-2015 is rekening gehouden met een onttrekking van € 3.523.000 aan de
algemene reserve gebiedsontwikkeling. De werkelijke onttrekking ligt € 4.710.000 hoger. De voornaamste
oorzaak is de toename van het tekort op de grondexploitatie Hamaschpolder Wonen.
In het kader van de ontbinding van de Samenwerkingsovereenkomst Poptahof is met Woonbron afgesproken dat
de te ontvangen bijdrage voor de school in de Poptahof wordt verlaagd van € 1,3 miljoen naar € 0,3 miljoen. De
veriaging van de bijdrage van € 1,0 miljoen wordt gedekt door een veriaging van de jaadijkse dotatie voor de
oprenting van de voorziening nadelige saldi MPG aan het investeringsplan voor de aanleg van de
hoofdinfrastructuur in de periode 2012-2015.
De verwachte winsten op de grondexploitaties Buitenhof, Voorhof Noord-West en Rest Bedrijfskavels Delft
worden gedoteerd aan de algemene reserve gebiedsontwikkeling. Voor de grondexploitatie Buitenhof geldt dat €
5.700.000 is gelabeld ter dekking van de kapitaallasten van de bestaande Sporthal. Vanuit de algemene reserve
gebiedsontwikkeling wordt dit bedrag gedoteerd aan de reserve dekking kapitaallasten.
In de begroting 2013-2016 is rekening gehouden met een bezuinigingstaakstelling van € 300.000 per jaar,
gedurende 4 jaar. De bezuinigingstaakstelling is verwerkt in de verschillende grondexploitaties. Dit heeft per saldo
geresulteerd in een verlaging van de voorziening van € 900.000. Dit bedrag is impliciet ten gunste van de
algemene reserve gebiedsontwikkeling gebracht. Vanuit de algemene reserve gebiedsontwikkeling wordt nu
jaarlijks, gedurende 4 jaar, € 225.000 gedoteerd aan de algemene middelen. Daamaast vallen de kosten voor
oprenting van de voorziening GEM Poptahof (€ 75.000 structureel) vrij.
Mede door het aanpassen van de disconteringsvoet in het MPG 2011-2014 zijn de jaarlijkse kosten voor
oprenting van de voorziening toegenomen. Deze toegenomen kosten worden onttrokken aan de Algemene
Reserve Gebiedsontwikkeling.
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4.

Projecten

In de volgende paragrafen worden de projecten in voorbereiding, projecten in uitvoering, bouwrijpe bedrijfskavels
en private plannen beschreven.
Op verzoek van de gemeenteraad wordt meer inzicht geboden in de oorspronkelijk vastgestelde uitgangspunten
en genomen raadsbesluiten.

18

1298669
4.1

Projecten in voorbereiding
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Kruisstraat 71
[Doelstelling (Gewijzigd)
Ten opzichte van het MPG 2012-2015 en het t-MPG 2012-2015 is de doelstelling ingevuld: Realiseren van
centrumvoorzieningen (detailhandel eventueel aangevuld met wonen).

[Raadsbesluiten
Nog te nemen Raadsbesluiten Ruimtelijke Plannen
•

Naar verwachting zal het bestemmingsplan Binnenstad in juni 2013 door de gemeenteraad worden
vastgesteld. Hiermee kan bovenstaande doelstelling worden gerealiseerd.

Reeds genomen Raadsbesluiten
•

Motie aangenomen op 8 november 2007: Tijdelijke invulling locatie Oude Brouwerspand aan de
Kruisstraat.

•

Amendement op motie van 8 november 2007, aangenomen op 5 november 2009, aanleg tijdelijke
Beweegtuin als tijdelijke invulling voor de locatie Oude Brouwerspand aan de Kruisstraat.

[Programma
De beweegtuin is in het voorjaar 2011 als tijdelijke invulling van het gebied in gebruik genomen. In verband met
de tijdelijkheid van de beweegtuin hebben gesprekken plaatsgevonden met partijen die geïnteresseerd zijn in de
ontwikkeling van deze locatie. Het te realiseren programma is nog niet exact bepaald, maar
centrumvoorzieningen worden door aanpassing van het Bestemmingsplan Binnenstad mogelijk gemaakt.

Financiën en risico's

De boekwaarde per 31-12-2012 bedraagt € 104.000 ofwel € 8 1 , - per m terrein.
2
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Vulcanusweg 295 t/m 305
[Doelstelling (Ongewijzigd)
De definitieve doelstelling is nog niet bepaald.

[Raadsbesluiten
Nog te nemen Raadsbesluiten Ruimtelijke Plannen
Niet van toepassing

[Programma
Het te realiseren programma is nog niet bepaald. Op dit moment wordt de locatie gereserveerd voor tijdelijke
huisvesting van de Albert Heijn aan de Martinus Nijhofflaan. Met de projectontwikkelaar is een huurovereenkomst
gesloten.

[Financiën en risico's
De boekwaarde per 31-12-2012 bedraagt € 533.000 ofwel € 57 per m terrein.
2
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4.2

Projecten in uitvoering
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HARNASCHPOLDER
[Doelstelling (Ongewijzigd)
Hamaschpolder Delft betreft de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk met ca. 1.270 woningen. Er wordt ingezet
op een gevarieerd aanbod, variërend van sociale huurwoningen tot vrije kavels en zorgwoningen. Daamaast komt
er een brede school en kleine buurtvoorzieningen voomamelijk gericht op zorg en aan huis gebonden
bedrijvigheid.

[Raadsbesluiten
Nog te nemen Raadsbesluiten Ruimtelijke Plannen
-Bestemmingsplanwijziging Hamaschpolder deelplan 1 Hamaschpolder-Noord is eind april 2013 te verwachten.
Reeds oenomen Raadsbesluiten
-1997: Besluit Ontwikkelingsvisie Delft 2025. Waaronder woningbouw in de Hamaschpolder
-29 April 2004: Besluit vaststellen Masterplan Hamaschpolder
-29 April 2004: Besluit in MPV '04-'07 voorziening HP te verhogen van €3,- min naar €5,6 min
-29 April 2004: Besluit uitvoeren van een M.E.R. niet hoeft voor de Hamaschpolder
-11 Mei 2004: Besluit voorbereiding vaststellen Bestemmingsplan Hamaschpolder
-8 Februari 2005: Besluit vaststelling aangevuld bekostigingsbesluit Hamaschpolder
-31 Maart 2005: Besluit vaststellen Bestemmingsplan Hamaschpolder Delft.
-28 September 2006: Besluit vaststellen Beeldkwaliteitsplan Hamaschpolder Deelgebied 1
-28 September 2006: Besluit vaststellen Uitwerkingsplan Hamaschpolder Deelgebied 1
-31 Mei 2007: Besluit vaststellen Beeldkwaliteitsplan Hamaschpolder Deelgebied 2
-31 Mei 2007: Besluit vaststellen partiële herziening Bestemmingsplan Hamaschpolder
-31 Mei 2007: Besluit bekrachtiging geheimhouding ontwikkelingsovereenkomst Hamaschpolder
-11 Juni 2007: Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet Onderwijsvoorzieningen.
-29 November 2007: Besluit vaststellen Uitwerkingsplan Deelgebied 2
-25 September 2008: Besluit bekrachtiging geheimhouding ontwikkelingsovereenkomst HP.
-25 Maart 2010: Besluit 2e tranche tijdelijke woningbouwstimuleringsregeling
-17 December 2009: Besluit Meerjarenraming Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing '09-'10
-20 September 2012: Besluit Starterslening verordening

iProgramimT
Het programma bestaat uit 1.273 woningen waarvan er ultimo 2012 520 zijn opgeleverd. Daamaast zijn
voorzieningen gerealiseerd (ca.3.500 m2).
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[Financiën en risico's^
Financiën

Oorspronkelijk|
kader

H

MPG 2012-2015

MPG 2013-2016

raming

ram ing

Bnddatum exploitatie
Bndw aarde per einddatum

31-12-2010
€1.318.667

31-12-2014
-€ 28.574.000

31^12-2016
-€ 38.285.000

Contante waarde, prijspeil 01-01-2012
ftijspeücorrectie 2012-2013
Contante waarde, prijspeil 01-01-2013

€1.292.811

-€ 24.683.000
-€1.234.000
-€25.917.000

-€31.497.000

Getroffen voorziening

€0

€ 24.683.000

€31.497.000

Risico's
Risicoprofiel
Maximale impact
Bruto risico
Risicoratio

hoog
n.b.
n.b.
n.b.

zeer hoog
-€10.428.150
-€ 3.589.000
3,7%

zeer hoog
-€ 12.846.000
-€ 3.976.000
3,8%

Het saldo van de grondexploitatie is ten opzichte van het MPG 2012 met circa NCW € 5,6 miljoen verslechterd.
De voornaamste reden van de verslechtering komt voort uit het herzien van de planning (fasering) voor uitgifte
van de bouwvelden en de daaraan gekoppelde renteverliezen. De grondexploitatie is met 2 jaar opgerekt van
2014 naar 2016. Deze uitgifte fasering binnen deze jaren is gebaseerd op de door het college aangewezen
actieve en passieve (benadering) bouwvelden. De actieve velden zijn geconcentreerd rond de (zichtbare) assen
van de wijk en zijn gefaseerd voor eind 2014. De passieve velden zijn in deze grondexploitatie zo realistisch als
mogelijk uit gefaseerd over de laatste twee jaren tot en met 2016. Kenmerk van deze passieve benadering is dat
de ontwikkelaar/claimhouder eerder mag afnemen maar wel tegen de overeengekomen minimale grondprijs. Voor
dit MPG is opnieuw kritisch gekeken naar de uitgifteplanning. Een spreiding met een accent op realisatie verder
weg in de tijd is het resultaat. Door de verienging van de grondexploitatie zijn de plankosten en tijdelijke
beheerskosten licht toegenomen. Er is daarbij zoveel mogelijk vastgehouden aan de prognose 2012 maar
verspreid over meerdere jaren. Door de exploitatie van de woonwinkel eerder dan voorgenomen te beëindigen
zijn deze kosten eveneens beperkt. Naast deze grondexploitatie verslechtering hebben zich meer tegenvallers
voorgedaan in 2012. De voornaamste tegenvallers die zich gedurende het jaar hebben voorgedaan, zijn de bij het
t-MPG 2012 gemelde veriaging van grondopbrengsten voorontwikkeling van velden met woningen in een lagere
prijscategorie en een transformatie van koopwoningen naar beleggers huurwoningen om de afeetbaarheid te
bevorderen. Daarbij had een verdichting wel een verzachtende werking. Door het niet kunnen doorvoeren van
een opbrengsten indexering vanwege marktomstandigheden is er tevens een verslechtering opgetreden. Deze
tegenvallers werden gedeeltelijk gecompenseerd door de grondprijs verhoging door uitgifte van grond in (C)PO
of vrije sectorkoop. Met het doorvoeren van aanmerkelijke bezuiniging op civiel-technische kosten en kwaliteit zijn
deze verliezen verder beperkt. De aan- en exploitatie/verkoop van 2 appartementen als gevolg van een
achtervang regeling is neutraal opgenomen in deze grondexploitatie. Vanwege het verkrijgen van een aantal niet
geraamde opbrengsten en lager uitgevallen kosten, heeft de grondexploitatie ook een paar meevallers kunnen
melden.

Het risicoprofiel is zeer hoog vanwege verslechterde macro-economische omstandigheden die de afeet en
verkoop van woningen in de Hamaschpolder bemoeilijkt. Het bruto risico ten opzichte van het MPG 2012-2014 is
toegenomen. Deze toename wordt naast de grondopbrengsten risico's mede veroorzaakt doordat een risico op
aankoop van woningen uit een achtervang regeling is opgenomen. Positief effect is dat het risico op herinrichting
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Kristalweg verwerkt is en daarmee uit derisicoanalyseverwijderd. Ondanks de verschuiving in de uitgifteplanning
van de bouwvelden verder in de tijd, blijft het risico op een langere afzettijd van de grondopbrengsten en het
daadwerkelijk kunnen realiseren van de opgenomen grondwaarden in de grondexploitatie sterk aanwezig.
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UITENHOF E.O.
|Doelstelling (Ongewijzigd)
Het project Buitenhof en omgeving is medio 2008 gestart met als doel de oude sporthal te vervangen voor een
nieuwe sporthal gecombineerd met een woningbouwontwikkeling. Daamaast zijn/worden er starterswoningen en
studentenwoningen gerealiseerd.

adsbesluiten
Nog te nemen Raadsbesluiten Ruimtelijke Plannen
Niet van toepassing.
Reeds genomen Raadsbesluiten
•

Gecombineerde grond- en vastgoedexploitatie Sporthal Buitenhof e.o., vastgesteld in juni 2008;

•

Realisatieovereenkomst met Vorm Ontwikkeling BV, vastgesteld in juni 2008.

Het programma bestaat uit de realisatie van een nieuwe sporthal, starterswoningen, studentenwoningen en vrije
sector huurwoningen.

iProgramma
De grondexploitatie Buitenhof en omgeving is medio 2008 geopend met als doel de oude sporthal te vervangen
voor een nieuwe sporthal gecombineerd met een woningbouwontwikkeling. De sloop en nieuwbouw van de
sporthal moet worden gefinancierd uit de grondopbrengsten van de ontwikkeling van de woningbouw. De
woningbouw is vooral bedoeld voor studenten en starters op de woningmarkt. Op dit moment is 1 multifunctioneel
gebouw opgeleverd (veld C) waarin de nieuwe sporthal is gehuisvest, alsmede 88 studentenwoningen. In 2011
zijn 52 koopwoningen opgeleverd (veld A) variërend van beneden bovenwoningen tot eengezinswoningen en een
enkele studio. Het laatste veld (veld B, de locatie van de oude sporthal) moet nog worden ontwikkeld. Voor dit
veld staan ruim 260 starterwoningen gepland. Naar venwachting wordt niet eerder dan in 2014 begonnen met de
bouw.
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inanciën en risico's
Financiën

Oorspronkelijk
kader

MPG 2012-2015
raming

MPG 2013-2016
raming

31-12-2012
€ 0

31-12-2014
€5.819.000

31-12-2014
€ 5.603.000

Contante waarde, prijspeil 01-01-2012
Prijspeilcorrectie 2012-2013
Contante waarde, prijspeil 01-01-2013

n.v.t
n.v.t
n.v.t

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t
n.v.t
n.v.t

Getroffen voorziening

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

i

i

hoog

hoog
-€ 3.500.000
-€ 1.220.000
19,0%

Einddatum exploitatie
Eindwaarde per einddatum

i

Risico's
Risicoprofiel
Maximale impact
Netto risico
Risicoratio

hoog

€Ö
€0
€0

ï

ll

|
||

-€ 3.500.000
-€ ï .220.000
18,9%

Alleen veld B moet nog worden verkocht. Hierover zijn contractuele afspraken gemaakt met een
projectontwikkelaar. De uitgifte van het veld is momenteel met een jaar vertraagd. Dit leidt tot een renteveriies.
Het belangrijksterisicovormt de afzet van veld B. De projectontwikkelaar heeft grote moeite om dit veld in de
markt te zetten.
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STATION ZUID
[Doelstelling ( G e w i j z i g d )
Het tot ontwikkeling brengen van de gemeentelijke gronden rondom het NS-Station Delft Zuid, met als doel het
realiseren van studentenhuisvesting.

[Raadsbesluiten
Nog te nemen Raadsbesluiten Ruimtelijke Plannen
Niet van toepassing.
Reeds genomen Raadsbesluiten
•

Vaststelling raamovereenkomst 2005.

[ProgramnuT
Het realiseren van studentenwoningen met aanvullende commerciële voorzieningen.

[Financiën en risico's
Financiën

Oorspronkelijk
kader

MPG 2012-2015
raming

MPG 2013-2016
ram ing

31-12-2015
-€131.000

31-12-2017
€ 69.000

31-12-2017
-€ 3.093.000

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t
n.v.t
-€ 2.093.000

€0

€ 2.093.000

hoog
-€ 2.234.000
-€ 670.000
12,2%

hoog
-€1.453.000
-€291.000
6,1%

Einddatum exploitatie
Eindwaarde per einddatum
Contante waarde, prijspeil 01-01-2012
Prijspeilcorrectie 2012-2013
Contante waarde, prijspeil 01-01-2013
Getroffen voorziening
Risico's
Risicoprofiel
Maximale impact
Netto risico
Risicoratio

i

i

.
||

i

Ultimo 2012 is de GEM Station Zuid ontbonden. Daarmee vervalt de samenwerking tussen de Gemeente Delft
enerzijds en de BAM Groep anderzijds. Met de ontbinding zijn alle financiële afwikkelingen doorgevoerd. De
Gemeente gaat in de nieuwe grondexploitatie uit dat minder m worden uitgegeven en dat het eerdere
2

bouwprogramma van kantoren wordt omgezet naar studentenhuisvesting. Dit heeft een nadelig effect op het
resultaat van de grondexploitatie in vergelijking met het MPG 2012-2015.
Het risicoprofiel is afgenomen, vanwege het voordoen van risico's. Daarmee zijn de risico's verwerkt in de nieuwe
grondexploitatie en neemt het risicoprofieel daarmee af.
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VOORHOF NOORD-WEST
poelstelling (Ongewijzigd)
1.

Het scheppen van succesvolle woonmilieus.

2.

Een woonmilieu waar bewoners prettig wonen en leven en ondememers / winkeliers succesvol zaken
kunnen doen.

3.

Waar eigenaar / beheerder van het vastgoed voldoende maatschappelijk en/of financieel rendement uit
behalen.

4.

Positieve relatie en synergie met de rest van de stad.

5.

Een duurzame herontwikkeling van de wijk met een hoge energieambitie en een hoogwaardige
waterstructuur.

|Raa<idsbesluiten
Nog te nemen Raadsbesluiten Ruimtelijke Plannen
Niet van toepassing.
Reeds genomen Raadsbesluiten
•

11 november 2003 - Besluitvorming over de visie van de afdeling RO in het Masterplan Poptahof

•

16 december 2004 - Besluitvorming over het Stedenbouwkundig Plan Poptahof

•

2004 - Besluitvorming over de intentieovereenkomst AH Martinus Nijhofflaan

•

Oktober 2004 - Besluitvorming over de Samenwerkingsovereenkomst Poptahof (Gemeente Delft en
Woonbron)

•

30 juni 2005 - Besluitvorming over het L W P 2005 - 2020

•

26 januari 2006 - Besluitvorming over de Ontwikkelingsovereenkomst Hovenpassage (Gemeente en Van
der Vorm Vastgoed)

•

30 mei 2006 - Besluitvorming over de aanleg van de Randen Poptahof

•

December 2008 - Vaststelling Grondexploitatie Voorhof Noord-West

•

2009 - Vaststelling (t)MPG Voorhof NW

•

2010 - Vaststelling MPG Voorhof NW

•

2011 - Vaststelling MPG Voorhof NW

Programma
Hovenpassage: ca. 47.225 m2 bvo (300 - 400 stuks) woningen, ca. 1300 - 1600 parkeerplaatsen en 200 m
fietsenstalling,

9.000

m

2

bvo

winkels,

horeca

en

dienstverlening

(waarvan

4.500

m

2

bvo

2

als

verplaatsing/vervanging).
M. Nijhofflaan / Albert Heijn-locatie: woningen (ruim 200 appartementen), ruim 500 parkeerplaatsen en circa
6.000 m bvo winkelruimte.
2

Randen Poptahof: De herinrichting van de Papsouwselaan en het Delflandplein zijn uitgevoerd en staan als
boekwaarde in de grondexploitatie. De herinrichting van de Martinus Nijhofflaan en aansluiting op de provinciale
weg worden buiten de Grondexploitatie Voorhof Noord West gehaald en komen direct in het investeringsplan van
de gemeente terecht. Zie hiervoor ook toelichting financiën. Er blijft alleen nog een raming voor de aansluiting van
de uit te geven gronden aan weerszijden van de M. Nijhoflaan op de weg/het fietspad van de M. Nijhoflaan.
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Poptahof: Met de ontbinding van de SOK Poptahof tussen Gemeente en Woonbron komt de herontwikkeling van
de Poptahof (renovatie ca. 600 meergezinswoningen en nieuwbouw van ca. 500 woningen) volledig bij Woonbron
te liggen. De financiële afspraken die voorheen nog in de Grondexploitatie Voorhof Noord West zaten komen
hiermee te vervallen.

jFinancië
inanciën en risico's
Financiën

Bnddatum exploitatie
Bndw aarde per einddatum

Oorspronkelijk'
kader

MPG 2012-2015
ram ing

MPG 2013-2016
ram ing

31-12-17
-€ 6.738.000

31-12-17
€359.000

31-12-17
€ 53.000

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Contante waarde prijspeil 01-01-2012
Prijspeilcorrectie 2012-2013
Contante w aarde prijspeil 01-01-2013
Getroffen voorziening

-€ 5.268.000

ZeerJioog_
-€4^897.000
Bruto risico
Risicoratto

j^j.ges^oqo
10,1%

De verslechtering van de contante waarde prijspeil 1-1-2013 van het MPG 2013-2016 ten opzichte van het MPG
2012-2015 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de uitgifteplanning van Fase 4 Hovenpassage is opgerekt
met 4 jaar. Hierdoor kent de grondexploitatie een einddatum van 31-12-2021. Het gevolg hiervan is dat door deze
vertraging grondopbrengsten later worden gerealiseerd met renteveriies als resultaat.
In het risicomodel zijn de risico's beschreven en gekwantificeerd ten aanzien van fasering, plankosten,
gronduitgifte en bijdragen.
Een groot risico in de grondexploitatie is het binnenhalen van de geraamde grondopbrengsten bij de
Hovenpassage, welke onder druk staan en waarover afgelopen jaar een onderhandelingstraject met Van der
Vorm Vastgoed is gevoerd. Doordat signalen uit deze onderhandelingen aangeven dat het risico op
grondopbrengsten vermindering voor Fase 2 sterker worden, is in de risicoanalyse rekening gehouden met een
terugloop op grondopbrengsten. Het risico op deze veriaging ontstaat doordat wordt afgeweken van het originele
woningbouwprogramma bij Fase 2 Hovenpassage. In plaats van 70% Koop en 30% Huur, is de ontwikkelaar
gevraagd te kijken naar een woningbouwprogramma waarin 30% Koop is opgenomen en 70% Huur.
Naast deze ontwikkelingen in de Hovenpassage is een belangrijk risico het binnenhalen van de geraamde
grondopbrengst uit de AH / Martinus Nijhofflaan locatie.
Het risico profiel in het MPG 2013-2016 is ten opzichte van het MPG 2012-2015 hoog gebleven. Het maximale
risico is met alle ontwikkelingen rondom het woningbouwprogramma gestegen (van 2,6 naar 4,8 min.). Daamaast
zijn een aantal risico's hoger ingeschat (= hogere kans van optreden), waardoor het netto risico is toegenomen.
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4.3

Voorraad bouwrijpe kavels Delft
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[Bedrijfskavels Delft
poelstelling (Ongewijzigd)
Verkopen en tot ontwikkeling brengen van restant (bouwrijpe) bedrijfskavels te Delft. Deze zijn gelegen in de
Ypenburgse Poort en Tanthof. De restant kavels van eerder afgesloten projecten verkopen. Hiennee kan de
gemeente meer financiële armslag creëren.

[Raadslbesluiten
Noo te nemen Raadsbesluit Ruimtelijke Plannen
Niet van toepassing

|Programnwr
Voor alle kavels geldt dat de uitgifte van grond bedoeld is voor commerciële voorzieningen. Circa 12.500m

2

uitgeefbare grond staat in de verkoop.

inanciën en risico's

lilt
Einddatum exploitatie
Eindwaarde per einddatum

SffiJH-l
31-12-2013
€2.407.000

31-12-2014
€2.423.000

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

ll

n.v.t.

||

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

hoog
-€1.997.000
-€647.000
13,3%

hoog
-€1.997.000
-€653.000
18,2%

Contante waarde, prijspeil 01-01-2012
Prijspeilcorrectie 2012-2013
Contante waarde, prijspeil 01-01-2013
Getroffen voorziening

Risicoprofiel
Maximale impact
Bruto risico
Risicoratio

Doordat een relatief lage boekwaarde rust op deze grondexploitatie en voor Delftechpark en Ypenburgse Poort
de civieltechnische werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van het vastgoed reeds zijn afgerond, is dit
project in staat een positiefresultaatterealiseren.Inmiddels zijn de kavels op het Delftechpark en Ypenburgse
Poort uitgegeven.
Het risico is hoog gegeven de onzekerheid omtrent de uitgifte van de Tanthof kavel aan de Laan der Verenigde
Naties. Het risico is aanwezig dat een gedeelte van dit kavel niet kan worden uitgegeven voor commerciële
doeleinden. De oorzaak ligt bij het aanvinken van deze kavel voor Rode Contouren voor Groen.
Daamaast bestaat ook het risico dat het fonds voor de Ecologie reserve een beroep doet op eenderde van de
grondopbrengsten van de Tanthof kavels om dezereserveaan te vullen.
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Bijlage 1 Fasering grondexploitatieresultaten en verloop van "voorziening nadelige saldi grondexploitaties"
Fasering grondexploitatieresultaten en verloop voorzienini

Winstgevende projecten
- Buitenhof
- Rest bedrijfskavels Delft
- Voorhof Noord-West
Subtotaal winstgevende projecten
Verliesgevende projecten
- Harnaschpolder Delft Woongebieden
- Station Zuid
TNO
Subtotaal verliesgevende projecten
- Nog uit te voeren werkzaamheden afgesloten plannen
Totaal winstgevende en verliesgevende projecten

Saldo
NCW 1-1-2013

Saldo
eindwaarde

5.083.000
2.198.000
34.000
7.315.000

5.603.000
2.423.000
53.000
8.079.000

-31.497.000
-2.093.000
-985.000
-34.575.000
-195.000
-27.455.000

-38.285.000
-3.093.000
-1.768.000
-43.146.000
-205.000
-35.272.000

Stand voorziening per 1-1-2013

34.770.000

Toevoeging aan voorziening
- Oprenting voorziening 5%

-8.580.000

2014

2013

2015

2016

2020

2021

2024

5.603.000
2.423.000

-

8.026.000

-

-

-

53.000
53.000

-

-38.285.000
-3.093.000

-

-

-

-38.285.000

-3.093.000

-

-1.768.000
-1.768.000

-205.000
-205.000

8.026.000

_

-38.285.000

-3.093.000

53.000

-1.768.000

-1.739.000

-1.815.000

-1.906.000

-2.001.000

-217.000

-73.000

-84.000

38.285.000

3.093.000

_

1.768.000

Onttrekking aan voorziening

-

Afsluiting verliesgevende projecten

205.000

Resultaat voor bestemming

-1.739.000

14.237.000

-1.906.000

-2.001.000

-217.000

33.000

-84.000

Stand voorziening ultimo

36.304.000

38.119,000

40.025.000

3.741.000

1.454.000

1.527.000

-1.000
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Bijlage 2 Overzicht Eindwaarde / Netto Contante Waarden / Omvang voorziening / Boekwaarde
Saldi/voorzieningen/boekwaarden

Pro ecten in voorbereiding
1 Kruisstraat 71
2 Vulcanusweg - De Boer
3 Zuidpoort techniekmuseum
Totaal projecten in voorbereiding
Pro ecten in uitvoering
3 Harnaschpolder Delft woongebieden
4 Buitenhof
5 Station Zuid (gemeentelijk grex)
6 Voorhof Noord-West
7 Spoorzone (verrekening met OBS)
Totaal projecten in uitvoering
Voorraad (bouwrijpe) kavels
7 Rest bedrijfskavels Delft
Totaal voorraad (bouwrijpe) kavels
Afgesloten projecten
8 Nog te maken kosten afgesloten plannen
Totaal afgesloten projecten
Private plannen
9 TNO
10 Overige projecten in voorbereiding
Totaal private plannen
Totaal

Eindwaarden
MPG
2012-2015
2013-2016

n.n.b.
n.n.b.

n.n.b.
n.n.b.

-

Netto contante waarden
MPG
2012-2015
2013-2016

n.n.b.
n.n.b.

n.n.b.
n.n.b.

Omvang voorziening
MPG
2012-2015
2013-2016

n.n.b.
n.n.b.

n.n.b.
n.n.b.

.j

-1

-28.574.000
5.819.000
69.000
359.000

-38.285.000
5.603.000
-3.093.000
53.000

-24.683.000
5.027.000
49.000
268.000

-31.497.000
5.083.000
-2.093.000
34.000

24.683.000
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

31.497.000
n.v.t.
2.093.000
n.v.t.

-22.327.000

-35.722.000

-19.339.000

-28.473.000

24.683.000

33.590.000

2.407.000
2.407.000

2.423.000
2.423.000

2.183.000
2.183.000

2.198.000
2.198.000

n.v.t.

-

-

-178.000
n.n.b.
-178.000

-1.768.000
n.n.b.
-1.768.000

-115.000
n.n.b.
-115.000

-985.000
n.n.b.
-985.000

115.000
n.n.b.
115.000

-20.098.000

-35.067.000

-17.271.000

-27.260.000

27.340.000

104.000
543.000
120.000
767.000

124.000
533.000
657.000

72.254.000
-442.000
2.968.000
6.319.000
277.000
81.376.000

89.113.000

n.v.t.

896.000
896.000

-194.000
-194.000

195.000
195.000

n.v.t

n.v.t.

*1
2.542.000
2.542.000

Boekwaarde
MPG
2012-2015
2013-2016

985.000^
n.n.b.
985.000
34.770.000

78.627.000
-213.000
3.707.000
6.992.000

-

1.128.000
631.000
1.759.000

1.253.000
84.000
1.337.000

84.798.000

90.913.000
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Bijlage 3 Projectkaarten

^

Projecten In uitvoering:
1
2
3
4

Voorhof Noord - West
Hamaschpolder Delft Woongebieden
Slation Zuid
Sporthal Buitenhof e.o,

• Projecten In voorbereiding:
1
2
|

Vulcanusweg 295 tm 305 (De Boer)
Kruisstraat 71 (voorheen Brouwerspand)

Voorraad bouwrijpe kavels:
1
2
3

MUtSB

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bomenwijk
Molenstaat Bousauet
Schie Oevers
TNO
TU - Midden /TU -Noord
Visstraat 5
Technopolis
Kloosterkade
Teding van Berkhoutlaan
Combiwerk / CLD - locatie
Nieuwelaan 178 (CWI locatie)

Delftechpark
Ypenburgse Poort
Tanthof Laan der VN / Sadatweg
Gemeente Delft
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Kruisstraat 71

I
1

1

1
1

1

Exploitatiegrens (1.52501')
Deelgebied
I Nog uit te geven grond
Uitgegeven grond
| Openbaar transformeren
Openbaar te behouden

Kruisstraat 71 "Brouwerpand"
In uitvoering
Datum: november 2012
Om

bOm

IOOPI

Gemeente Delft
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Vulcanusweg 295 t/m 305

Exploltatlegrens (9,290 m )
1

Deelgebied
I
1
[ _I]
CZZj
I
I

Nog uit le geven grond
UHgegeven grond
Openb aa - transformeren
Openbaar te behouden

Vulcanusweg 295 tm 305 (De Boer)
project In voorbereiding
Datum: november 2012

Gemeente Delft
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Harnaschpolder Delft Woongebieden

Exploltatlegrens (486.998 m )
Deelgebied
I
I Nog uit te geven grond ( 126,699m')
L
1 UKgegeven grond (74,014™*)
CZZI Openbaar fanstormeren (202.641m )
I
I Te behouden (83.644011
1

1

Harnaschpolder Delft Woongebieden
In uitvoering
Datum; november 2012
ï
T
T

Gemeente Delft
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Buitenhof

Exploltatlegrens (23.557 m )
Deelgebied
I
I Nog uit te geven grond (6.199 m )
[
] Uitgegeven grond (14.164 m )
L Z Z j Openbaar transformeren
I
I Openbaa'te behouden (2.693 m*)
1

1

1

Sporthal Buitenhof e.o.
project ln uitvoering
Datum; november 2012
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Station Zuid

CZI

Exploitatiegrens (12.410 m')
Deelgebied
Nog uit te geven grond
Uitgegeven grond
Openbaar transformeren
Openbaar te behouden

Station Zuid
project in uitvoering

Datum: november 2012
•OOm

Gemeentf Delft
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Voorhof Noord-West

Exploltatlegrens (45.07401')
I

I Nog uit te geven grond (11.797m')
Uitgegeven grond (2.276m')
L U
Openbaar transformeren
I
I Openbaar te behouden
1

1

Voorhof Noord - West
Project in uitvoering
november 2012

G e m M n t e Delft
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Rest bedrijfskavels Delft - Tanthof

Exploltatlegrens (29.300™")
Deelgebied
D Nog uit te geven grond (8.351 m')
L
] Uitgegeven grond (3,27901»)
L — I Openbaar transformeren (17,670m )
I
I Openbaar te behouden

Tanthof Laan der VN / Sadatweg
bouwrijpe kavel
Datum: november 2012

ï

Gemeente Delft
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Rest bedrijfskavels Delft - Ypenburgse Poort

Exploitatiegrens (67,686 m )
Deelgebied
I
I Nog u|t te geven grond {i,2SCm )
' Z ] Uitgegeven grond (40.099 m )
1 II Openbaar transforrreren (?4.?98rTi )
I
I Ope-baar te behouden
1

r

Ypenburgse poort
Datum: november 7017

1

J

C c m e r n t c Delft
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