Bijlagen raadsvoorstel:
Actualisatie bouwgrondexploitatie Lage Heide (voormalig Valkenswaard-Zuid) d.d. 29 juli
2010.
Toelichting per deelgebied (zie bijgevoegde calculatie per deelgebied).
A. Deelgebied wonen.
Voor het deelgebied wonen hebben wij de navolgende uitgangspunten voor de berekening
gehanteerd.
Uitgangspunten ruimtegebruik:
• Oppervlakte uitgeefbaar en openbaar gebied op basis van verkavelingschets B5M +
exploitatiekaart d.d. 26/10/2009.
Uitgangspunten kosten
• 6.2.3.a Waarde van de gronden:
Alle eigendommen in het gebied zijn opnieuw getaxeerd in mei 2010 door een beëdigd
taxateur. De inbrengwaarde en gerelateerde bijkomende kosten zijn getaxeerd op €
11.830.000,00.
•

6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen, obstakels, funderingen en kabels en leidingen.
In dit deelgebied is rekening gehouden met de sloop van een aantal in het gebied aanwezige
opstallen. De sloopkosten worden geraamd op € 205.000,00.

•

6.2.4.a Kosten onderzoeken.
In het deelgebied Wonen is rekening gehouden met o.a. archeologisch onderzoek en overige
onderzoeken. In totaal is voor onderzoekskosten een bedrag geraamd van € 900.000,00.

•

6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken.
De raming van de bouwgrondexploitatie januari 2007 heeft prijspeil 2006. In het kader van de
verkavelingschets is door DHV deze kostenpost met prijspeil 2009 geraamd. De totale kosten
van deze kostensoort zijn geraamd op € 880.000,00.

•

6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied.
Evenals de ramingen voor het grondwerk zijn de ramingen t.b.v. de aanleg van voorzieningen
in het gebied (bouw- en woonrijpmaken) door DHV opnieuw met prijspeil 2009 geraamd.. De
kosten worden geraamd op € 5.575.000,00.

Bijlage bij raadsvoorstel
Actualisatie bouwgrondexploitatie Lage Heide juli 2010

1

•

6.2.4.d Kosten van maatregelen. (beperking milieuhindercirkels).
De kosten voor de verwerving van het perceel Het Broek 15-17 worden op basis van het aantal
m2 uitgeefbare grond verdeeld over de deelexploitaties Wonen en Landgoed. Voor het
deelgebied Wonen is 89% aangehouden; daarnaast zijn de sloopkosten van de bijbehorende
opstallen opgenomen. In totaal worden de kosten geraamd op € 3.125.000,00.

•

6.2.4.e Kosten buiten exploitatiegebied (ook natuurcompensatiemaatregelen).
Meegenomen zijn de kosten voor natuurcompensatie (in het natuurgedeelte van ValkenswaardZuid).
Daarnaast zijn er kosten meegenomen voor een bijdrage vanuit Lage Heide, deelgebied Wonen
t.b.v. de aanleg van de Lage Heideweg en het fietspad over de Dommel in het deelgebied
Natuur. Tevens is bij deze kostensoort rekening gehouden met diverse fondsafdrachten, zoals
een bijdrage aan het fonds Beeldende Kunst (1% van grondopbrengsten) en een bijdrage voor
het fonds “rood voor groen” van € 2,50/m2 uit te geven grond. In totaliteit worden de kosten
geraamd op € 1.005.000,00.

•

6.2.4.g Kosten voorbereiding, ontwikkeling, beheer & toezicht.
Deze bedragen 20% van de investeringskosten van de posten 6.2.3.d, 6.2.4.b en 6.2.4.c
( € 6.660.000,00) en bedragen afgerond € 1.335.000,00. In totaal is t/m 31-12-2009 €
578.000,00 van dit budget uitgegeven.

•

6.2.4.i Gemeentelijke apparaatskosten.
Deze bedragen 20% van de investeringskosten van de posten 6.2.3.d, 6.2.4.b en 6.2.4.c
( € 6.660.000,00). De gemeentelijke apparaatskosten, inclusief inhuur van deskundigen,
bedragen afgerond € 1.335.000,00. In totaal is t/m 31-12-2009 € 1.060.000,00 van dit budget
uitgegeven.

•

6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer.
Deze kosten van circa € 13.000,00 zijn ontleend aan de reeds gerealiseerde kosten voor
tijdelijk beheer van eigendommen.

•

6.2.4.l Planschadekosten.
De planschadekosten zijn gebaseerd op een planschadeanalyse en aangepast aan de huidige
situatie en stand van verwervingen. Deze bedragen € 375.000,00.

•

6.2.4.n Gerealiseerde rentekosten.
In de actualisatie zijn de rentekosten over de geïnvesteerde bedragen tot 31 december 2009
meegenomen. Deze kosten bedragen circa € 826.000,00.
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De totale kosten voor het deelgebied wonen bedragen circa € 27.404.000,00 exclusief BTW,
kostenstijgingen en nog te maken rentekosten vanaf 1 januari 2010.
Uitgangspunten opbrengsten:
•
Op basis van grondprijsbeleid gemeente Valkenswaard.
•
Op basis van een door ons vastgesteld woningbouwprogramma. Hierin was eerst uitgegaan
van circa 400 woningen. Dit aantal woningen wordt minder door het vervallen van gestapelde
woningbouw. In totaliteit wordt er nu uitgegaan van circa 327 woningen en
woonwagenlocatie. De verdeling over de woningbouwcategorieën (in percentages) zijn in
grote lijnen gehandhaafd:
o
15% categorie A starters (sociaal)
o
15% categorie F rijwoningen (sociaal)
o
20% categorie B vrije kavels, 2 onder 1kap, vrijstaand (vrije sector)
o
15% categorie C/D senioren, patio, levensloopbestendig / CPO (vrije sector)
o
20% categorie E/D coalitieprogramma, 2 onder 1 kap, vrijstaand / CPO (vrije sector)
o
15% categorie G kenniswerkers Brainport, 2 onder 1kap, geschakeld (vrije sector)
•
Het aandeel sociale woningbouw is 30% van het totale aantal woningen.
•
Een bestaande aangekochte woning wordt door de gemeente verkocht aan een geïnteresseerde
derde.
•
Grond in eigendom van de gemeente Valkenswaard: opbrengsten uit gronduitgifte van
bouwrijpe grond.
•
Grond in eigendom van derden: opbrengsten uit exploitatiebijdrage, op basis van
exploitatieplan Lage Heide Wonen behorende bij het ontwerp bestemmingsplan Lage Heide
Wonen.
De totale opbrengsten voor het deelgebied wonen worden geraamd op circa € 31.744.000,00
exclusief BTW en renteopbrengsten.
Uitgangspunten eindwaardeberekening deelgebied wonen:
• Kostenstijging: 3% per jaar over alle kosten, behalve de inbreng van eigendommen, kosten
voor maatregelen, kosten buiten exploitatiegebied en planschadevergoedingen. In totaliteit is
rekening gehouden met een bedrag van € 1.159.006,00.
•

Opbrengstenstijging: 0% per jaar over alle opbrengsten uit gronduitgifte. De opbrengsten uit
exploitatiebijdragen door particulieren dienen gecorrigeerd te worden met de rekenrente. Deze
correctie is noodzakelijk, omdat de exploitatiebijdragen per contante waarde datum (1-1-2010)
berekend zijn, maar niet op deze datum door de gemeente ontvangen worden. De
opbrengstenstijging is geraamd op € 1.120.069,00.
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• Rekenrente: 4,5% per jaar.
Het saldo van rentekosten en –opbrengsten voor het deelgebied Wonen bedraagt t/m einde looptijd
van de bouwgrondexploitatie (1 januari 2016) € 2.078.493,00 exclusief BTW.
Het eindresultaat van het deelgebied Wonen bedraagt op einddatum, 1 januari 2016, € 2.222.426,00
(positief).
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B. Deelgebied Landgoed.
Voor de Landgoedzone is een inrichtingsschets opgesteld (d.d. 26 oktober 2009). Aan de hand van
deze inrichtingsschets hebben wij dit deelgebied financieel doorgerekend. Er wordt uitgegaan van 5
huiskavels ter grootte van ca. 1.250 m2 met bijbehorende tuinen c.q weiden van nog eens 1.250
m2.
De totale omvang van het plangebied Landgoedzone heeft minimaal een omvang van 15 ha. Het
exploitatiegebied voor ontwikkeling en uitgifte van Landgoed is echter beperkt tot 5 kavels à 2.500
m2 in totaal en bijbehorende openbare ruimte. De overige gronden zijn ondergebracht bij
deelgebied Natuur.
Uitgangspunten kosten
• 6.2.3.a Waarde van de gronden:
De gronden enkel benodigd voor ontwikkeling van het Landgoed op terp zijn getaxeerd. De
overige gronden (gemeentelijk eigendom) worden niet in deze grondexploitatie ingebracht.
De inbrengwaarde is getaxeerd op € 150.000,00.
•

6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken.
Op basis van Inrichtingsplan Landgoederenzone Dommeldal zijn er kostenramingen opgesteld.
Deze kostensoort wordt geraamd op € 360.000,00, exclusief BTW.

•

6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied.
Eveneens bepaalt aan de hand van het inrichtingsplan. Deze kosten zijn geraamd op €
370.000,00 exclusief BTW.

•

6.2.4.d Kosten van maatregelen. (beperking milieuhindercirkels).
De kosten voor de verwerving van het perceel Het Broek 15-17 worden op basis van het aantal
m2 uitgeefbare grond verdeeld over de deelexploitaties Wonen, deelgebied GD-U2 en het
deelgebied Landgoed. Voor het deelgebied Landgoed is 13% aangehouden zijnde €
380.000,00.

•

6.2.4.e Kosten buiten exploitatiegebied.
Bij deze kostensoort rekening gehouden met diverse fondsafdrachten, zoals een bijdrage aan
het fonds Beeldende Kunst (1% van grondopbrengsten) en een bijdrage voor het fonds “rood
voor groen” van € 2,50/m2 uit te geven grond. Daarnaast wordt vanuit dit deelgebied een
bijdrage geleverd aan het fietspad over de Dommel (deelgebied Natuur). De bijdrage aan de
fondsen bedraagt in totaal € 85.000,00.
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•

6.2.4.g Kosten voorbereiding, ontwikkeling, beheer & toezicht.
Deze bedragen 15% van de investeringskosten van de posten 6.2.4.b en 6.2.4.c ( € 730.000,00)
en bedragen afgerond € 110.000,00.

•

6.2.4.h Gemeentelijke apparaatskosten.
Deze bedragen 15% van de investeringskosten van de posten 6.2.4.b en 6.2.4.c ( € 730.000,00)
De gemeentelijke apparaatskosten is inclusief inhuur van externe deskundigen en bedragen
afgerond € 110.000,00.

De totale kosten voor het deelgebied Landgoed bedragen € 1.565.000,00 exclusief BTW,
kostenstijgingen en rentekosten.
Uitgangspunten opbrengsten:
•
Op basis van grondprijsbeleid gemeente Valkenswaard.
•
Grondprijs huiskavels € 380,00/m2.
•
Grondprijs tuinen/weiden € 100,00/m2
•
De totaal grondprijs voor een kavel per landgoedwoning komt hierdoor uit op circa €
600.000,00 exclusief BTW.
De totale opbrengsten voor het deelgebied Landgoed worden geraamd op € 3.070.000,00 exclusief
BTW en renteopbrengsten.
Uitgangspunten eindwaardeberekening deelgebied Landgoed:
•
Prijspeil 2009 en een kostenstijging van 3% per jaar over alle kosten, behalve de
inbrengwaarde (6.2.3.a), kosten voor maatregelen (6.2.4.d) en kosten buiten exploitatiegebied
(6.2.4.e), zijnde € 78.910,00;
•
Geen opbrengstenstijging;
•
Rekenrente: 4,5% per jaar, voor het deelgebied Landgoed bedraagt het saldo voor rentekosten
en –opbrengsten t/m einde looptijd van de bouwgrondexploitatie (1 januari 2014) € 40.109,00
exclusief BTW.
Het eindresultaat van het deelgebied Landgoed bedraagt op einddatum 1 januari 2014 €
1.385.981,00 (positief).
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C. Deelgebied Natuur.
Voor het deelgebied Natuur is een inrichtingsschets opgesteld (B5M d.d. juli 2009). Aan de hand
van deze inrichtingsschets hebben wij dit deelgebied financieel doorgerekend.
Uitgangspunten kosten
• 6.2.3.a Waarde van de gronden:
Alle aan- en verkopen verlopen budgettair neutraal. De eventuele planschade, sloop- en
saneringskosten zijn in deze berekening onder een andere kostenplaats ondergebracht.
De inbrengwaarde is getaxeerd op € 32.000,00.
•

6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen, obstakels, funderingen en kabels en leidingen.
In dit deelgebied is rekening gehouden met de sloop van een aantal in het gebied aanwezige
kleine opstallen. De sloopkosten zijn geraamd op € 55.000,00.

•

6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied.
Deze zijn bepaald aan de hand van het inrichtingsplan. Het betreft hier aanlegkosten voor een
fietspad inclusief fietsbrug, aanleg beplanting en wandelpaden en aanpassing aansluiting
Kromstraat op rotonde Zuidelijke Randweg. De kosten voor aanleg oeverwal, klepstuwen,
duikers komen voor rekening van Waterschap de Dommel en zijn daardoor niet opgenomen in
de bouwgrondexploitatie. De investeringen in de Ecologische Hoofdstructuur zijn 100%
subsidiabel en daardoor niet opgenomen in deze bouwgrondexploitatie. De kosten worden
geraamd op € 460.000,00.

•

6.2.4.g Kosten voorbereiding, ontwikkeling, beheer & toezicht.
Deze bedragen 15% van de investeringskosten van de posten 6.2.3.d en 6.2.4.c (€ 515.000,00)
en bedragen afgerond € 80.000,00.

•

6.2.4.h Gemeentelijke apparaatskosten.
Deze bedragen 15% van de investeringskosten van de posten 6.2.3.d en 6.2.4.c (€ 515.000,00).
De gemeentelijke apparaatskosten is inclusief inhuur van externe deskundigen en bedragen
afgerond € 80.000,00.

De totale kosten voor het deelgebied Natuur bedragen € 707.000 exclusief BTW, kostenstijgingen
en rentekosten.
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Uitgangspunten opbrengsten:
• 6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden.
Er is rekening gehouden met een subsidie van 25% van investeringskosten van het fietspad
Dommeldal. Er wordt een subsidie verwacht van circa € 100.000,00. Daarnaast wordt de
investering van het fietspad over de Dommel als bovenwijkse investering ten laste gebracht
van de deelgebieden Wonen en Landgoed. Het overige deel van de betreffende investering
komt ten laste van de algemene gemeentelijke begroting; in totaal is de dekking circa €
405.000,00.
De totale opbrengsten voor het deelgebied natuur worden geraamd op € 505.000 exclusief BTW en
renteopbrengsten.
Uitgangspunten eindwaardeberekening deelgebied natuur:
•
Prijspeil 2009 en een kostenstijging van 3% per jaar over alle kosten, behalve de
inbrengwaarde (6.2.3.a), kosten voor maatregelen (6.2.4.d) en kosten buiten exploitatiegebied
(6.2.4.e), zijnde € 57.402,00;
•
Geen opbrengstenstijging;
Rekenrente: 4,5% per jaar, voor het deelgebied Natuur bedraagt t/m einde looptijd van de
bouwgrondexploitatie (1 januari 2014) het saldo van rentekosten en –opbrengsten circa € 37.930,00
exclusief BTW.
Het eindresultaat van het deelgebied Natuur bedraagt op einddatum € 297.332,00 (negatief).
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D. Bedrijven.
In het collegeprogramma is opgenomen dat de ontwikkeling van het goedgekeurde bedrijventerrein
nog niet in ontwikkeling te nemen. Vanuit de grondexploitatie heeft de projectgroep dit
uitgangspunt vertaald naar een ontwikkeling, die pas na 1 januari 2015 van start zal gaan.
Voor het deelgebied Bedrijven hebben wij de navolgende uitgangspunten voor de berekening
gehanteerd.
Uitgangspunten kosten
• 6.2.3.a Waarde van de gronden:
Alle eigendommen in het gebied zijn opnieuw getaxeerd in januari 2009 door een beëdigd
taxateur. De inbrengwaarde is getaxeerd op € 9.135.000,00.
•

6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen, obstakels, funderingen en kabels en leidingen.
In dit deelgebied is rekening gehouden met de sloop van een aantal in het gebied aanwezige
opstallen. De sloopkosten worden getaxeerd op € 550.000,00.

•

6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken.
De raming van de bouwgrondexploitatie januari 2007 heeft prijspeil 2006. Deze is op basis van
de GWW-index geïndexeerd naar 2009 (4,1% per jaar, 13% in totaal). De totale kosten van
deze kostensoort zijn geraamd op € 2.080.000,00.

•

6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied.
Evenals de ramingen voor het grondwerk zijn de ramingen t.b.v. de aanleg voorzieningen in
het gebied (bouw- en woonrijpmaken) geïndexeerd met 13% naar prijspeil 2009. In de raming
hebben we een investering opgenomen voor de zuidelijke ontsluiting naar de Luikerweg,
echter de rotonde Luikerweg / ontsluiting Bedrijventerrein (ter hoogte Venbergseweg) is niet
opgenomen in de kostenraming. De kosten worden geraamd op € 6.745.000,00.
De rotonde Luikerweg is momenteel niet opgenomen op het investeringsprogramma
behorende bij de begroting 2010.

•

6.2.4.d Kosten van maatregelen (beperking milieuhindercirkels).
De kosten voor de verwerving van het perceel Het Broek 15-17 worden op basis van het aantal
m2 uitgeefbare grond verdeeld over de deelexploitaties Wonen en Landgoed. Voor het
deelgebied Bedrijventerrein zijn er dus geen kosten meegenomen.

•

6.2.4.e Kosten buiten exploitatiegebied.
In deze kostensoort is rekening gehouden met diverse fondsafdrachten, zoals een bijdrage aan
de realisatie van de Lage Heideweg, aan het fonds Beeldende Kunst (1% van
grondopbrengsten) en een bijdrage voor het fonds “rood voor groen” van € 2,50/m2 uit te
geven grond. De kosten zijn geraamd op € 890.000,00.
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•

6.2.4.g Kosten voorbereiding, ontwikkeling, beheer & toezicht.
Deze bedragen 15% van de investeringskosten van de posten 6.2.3.d, 6.2.4.b en 6.2.4.c
( € 9.375.000,00) en bedragen afgerond € 1.405.000,00. In totaal is t/m 31-12-2009 circa €
178.000,00 van dit budget uitgegeven.

•

6.2.4.h Gemeentelijke apparaatskosten.
Deze bedragen 15% van de investeringskosten van de posten 6.2.3.d, 6.2.4.b en 6.2.4.c
( € 9.375.000,00). Het totale budget voor de gemeentelijke apparaatskosten, inclusief inhuur
van deskundigen, wordt geraamd op circa € 1.405.000,00. In totaal is t/m 31-12-2009 circa €
606.000,00 van dit budget uitgegeven.

•

6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer.
Deze kosten van € 4.570,00 zijn ontleend aan de reeds gerealiseerde kosten voor tijdelijk
beheer van eigendommen in dit deelgebied.

•

6.2.4.n Gerealiseerde rentekosten.
In de actualisatie zijn de rentekosten over de geïnvesteerde bedragen tot 31 december 2009
meegenomen. Deze bedragen circa € 442.000,00.

De totale kosten voor het deelgebied Bedrijven bedragen € 22.657.000,00 exclusief BTW,
kostenstijgingen en rentekosten.
Uitgangspunten opbrengsten:
•
Op basis van grondprijsbeleid gemeente Valkenswaard.
•
Voor de zichtlocaties is de grondprijs verhoogd met 10% van de vastgestelde grondprijs op dit
moment, zijnde € 150,00/m2.
•
Grond in eigendom van gemeente Valkenswaard: opbrengsten uit gronduitgifte.
De totale opbrengsten voor het deelgebied bedrijventerrein worden geraamd op € 22.215.000,00
exclusief BTW, opbrengstenstijgingen en renteopbrengsten.
Uitgangspunten eindwaardeberekening deelgebied bedrijventerrein:
•
Prijspeil 2009 en geen toekomstige kostenstijging en opbrengstenstijging, zodat
vergelijkbaarheid met januari 2007 blijft.
•
Fasering pas vanaf 2015
•
Rekenrente: 4,5% per jaar, het saldo van rentekosten en –opbrengsten voor het deelgebied
Bedrijven bedraagt vanaf 1 januari 2010 t/m einde looptijd van de bouwgrondexploitatie (1
januari 2020) circa € 1.816.000,00 negatief.
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Het eindresultaat van het deelgebied Bedrijven bedraagt op einddatum 1 januari 2020 € 2.258.134,00
(negatief).
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