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•  

Onderwerp:  ontwikkeling Julianadorp Oost 

 
Gevraagd besluit: 
Besluiten tot het verlagen van de gemeentelijke boekwaarde in de grondexploitatie van Julianadorp Oost met 
een bedrag van € 995.500, zijnde de in de boekwaarde opgenomen verwervingskosten met toegerekende rente 
van het fietspad langs de Schoolstraat te Julianadorp en deze kosten ten laste te brengen van de reserve 
Julianadorp Oost. 
 
Inleiding en aanleiding 
De gemeente en Woningstichting Den Helder werken samen bij de ontwikkeling van Julianadorp Oost. Bij de 
uitwerking van de plannen en de grondexploitatie is gebleken dat in de gemeentelijke boekwaarde aankopen 
zijn opgenomen, die betrekking hebben op eigendommen buiten het plangebied. 
 
In 2005/2006 had de gemeente een ‘onzuivere’ boekwaarde op Julianadorp Oost. De winst van Drooghe Weert 
was ingezet om grondverwervingen af te boeken. In de aanloop naar de samenwerking met Woningstichting 
Den Helder is gestart met het berekenen van een nieuwe boekwaarde. Voor de berekening van de nieuwe 
boekwaarde zijn alle verwervingssommen in het gebied bij elkaar opgeteld en verhoogd met renteverlies. De 
berekende boekwaarde was hoger dan de gemeentelijke boekwaarde, waardoor een overwaarde ontstond. Van 
de overwaarde werd eerst de winst van Drooghe Weert afgetrokken en het restant van de overwaarde is 
gebruikt om een reserve Julianadorp Oost te vormen. 
 
De gemeente en de Woningstichting Den Helder streven naar een sluitende grondexploitatie. Om te komen tot 
een sluitende grondexploitatie zullen de volgende acties moeten worden ondernomen: 

1. kosten, die geen betrekking hebben op het plangebied, moeten buiten de grondexploitatie worden 
gebracht. Gevolg hiervan is dat de aankopen voor fietspad Schoolstraat uit de grondexploitatie 
Julianadorp Oost moeten worden gehaald. Dit kan door de boekwaarde van Julianadorp Oost en de 
reserve Julianadorp Oost beiden op 1 januari 2010 te verlagen met een bedrag van € 995.500. 

2. de Helderse Bouw Kombinatie zal conform afspraak een marktconforme koopsom moeten betalen voor 
gronden in Julianadorp Oost. Inmiddels worden met de Helderse Bouw Kombinatie gesprekken 
gevoerd. 

 
Beoogd resultaat 
Na besluitvorming wordt de concept-grondexploitatie aangepast. Met de Woningstichting Den Helder en de 
Helderse Bouw Kombinatie wordt vervolgens getracht tot overeenstemming te komen, waarbij: 

- op basis van een sluitende grondexploitatie de grondpositie van de Woningstichting Den Helder 
wordt overgenomen; 

- de Woningstichting Den Helder zich verplicht de sociale woningbouw in Julianadorp Oost te 
realiseren; 

- de verplichtingen aan de Helderse Bouw Kombinatie worden ingevuld en de Helderse Bouw 
Kombinatie gronden afneemt tegen een marktconforme prijs; 

- partijen zich verplichten de gewenste (bijzondere) kwaliteit te realiseren. 
De afspraken moeten uiteraard worden vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. Daarna kan het 
stedenbouwkundige plan, de architectendoos, de overeenkomsten en de grondexploitatie ter besluitvorming 
worden aangeboden aan de gemeenteraad. 
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Kader 
In 2004 zijn overeenkomsten gesloten met de Woningstichting Den Helder en de Helderse Bouw Kombinatie 
over de ontwikkeling van Julianadorp Oost. In 2006 is een Samenwerkingsovereenkomst Julianadorp Oost 
aangegaan met Woningstichting Den Helder. De in 2004 gemaakte afspraken met de Helderse Bouw 
Kombinatie moeten worden geconcretiseerd en geactualiseerd en vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst. 
Financieel wordt gestreefd naar minimaal een sluitende grondexploitatie. 
 
Argumenten / alternatieven 
Een grondexploitatie is een weergave van verwachte kosten en opbrengsten van de realisatie van een 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Een exploitatie kan belast worden met een bijdrage aan bovenwijkse 
voorzieningen. In de grondexploitatie Julianadorp Oost is een bijdrage aan een bovenwijkse voorziening 
(Zuiderhaaks) afgesproken met onze samenwerkingspartner WSDH van € 3.283.000. Het is daarom onterecht 
dat andere kosten, die geen betrekking hebben op het plangebied Julianadorp Oost, ten laste worden gebracht 
van de exploitatie Julianadorp Oost. Onze samenwerkingspartner, maar ook de Helderse Bouw Kombinatie, 
moet niet geconfronteerd worden met niet vooraf gefiatteerde kosten buiten het plangebied. 
 
Financiële consequenties 
De gemeentelijke boekwaarde van Julianadorp Oost bedraagt per 1 januari 2010 € 15.815.000 en na uw 
positief besluit € 14.819.500. De rerserve Julianadorp Oost bedraagt per 1 januari 2010 € 1.716.757 en na uw 
positief besluit € 721.257. 
Indien met de Helderse Bouw Kombinatie een marktconforme prijs voor bouwrijpe grond wordt afgesproken, die 
gelijk of hoger is dan de kostprijs, ontstaat een sluitende grondexploitatie. 
 
Juridische consequenties 
Dit voorstel heeft geen juridische consequenties. 
 
Communicatie 
Na uw besluit wordt de concept-grondexploitatie aangepast en zal getracht worden tot overeenstemming te 
komen met de Woningstichting Den Helder en de Helderse Bouw Kombinatie. 
Het stedenbouwkundige plan wordt op basis van een maat- en verkavelingsplan doorvertaald in een 
voorontwerp bestemmingsplan. Overwogen wordt een maquette te maken voor de planpresentatie aan de 
raadscommissie en bevolking. 
 
Aanpak / uitvoering 
In de gemeentelijke jaarstukken wordt de reserve Julianadorp Oost standaard van de gemeentelijke 
boekwaarde in de grondexploitatie van Julianadorp Oost afgetrokken. Met dit besluit wordt de boekwaarde in de 
grondexploitatie verlaagd, maar ook de reserve in de gemeentelijke jaarstukken. Het gevolg is wel dat het 
bedrag van de verlaging van de reserve Julianadorp Oost niet gebruikt kan worden voor andere doeleinden. 
Het restant van de reserve Julianadorp Oost dient beschikbaar te blijven voor Julianadorp Oost. Er zijn nog veel 
onzekerheden. De onderhandelingen met WSDH en HBK zijn nog niet afgerond en hebben een onzekere 
uitkomst. De bestemmingsplanprocedure moet nog gevoerd worden en dat kan leiden tot vertraging in de 
realisatie. Ook een tekort aan kopersbelangstelling voor de woningen kan leiden tot vertraging in de realisatie 
van de grondverkopen. 
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