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Datum 14 december 2020

Onderwerp
Herontwikkeling Pesse voormalige woonwagenlocatie

Wij willen
De voormalig woonwagenlocatie in Pesse herontwikkelen.

Wij besluiten
1. Een voorbereidingskrediet van € 17.500 beschikbaar te stellen.

Want
1.1. Deze locatie kan voorzien in een specifieke woonbehoefte
Deze locatie kan voorzien in de vraag naar rijwoningen voor bijvoorbeeld starters of 
senioren (levensloop bestendige eengezinswoningen).

1.2 Het college is bevoegd om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.
In de financiële verordering van Hoogeveen (2018) is het college bevoegd de 
voorbereidingskosten bij bouwgrondexploitatie te activeren (Artikel 5, lid 5).   

Maar
1.1. De ontwikkeling is matig financieel positief. 
De concept grondexploitatie sluit met een positief saldo van afgerond € 4.000,-. Hierdoor 
is er binnen de grondexploitatie geen marge om eventuele tegenvallers op te vangen. 
Daarentegen is er in deze opzet gerekend met een lage grondopbrengst (o.b.v. sociale 
huur). De grondexploitatie heeft een hogere winstpotentie wanneer de sociale huur wordt 
losgelaten en er bijvoorbeeld sociale koop wordt gerealiseerd, dit heeft een positief effect 
op het resultaat van de grondexploitatie. Dit wordt nader onderzocht in de voorbereiding 
alvorens de grondexploitatie wordt vastgesteld (fase 2, bijlage 4).

Achtergrond
In het geldende bestemmingsplan “Pesse, deelplan uitbreiding woningbouw 2011” is voor 
de voormalige woonwagenlocatie een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. De 
wijzigingsbevoegdheid maakt het realiseren van woningen op deze plek mogelijk. In 
bijlage 1 is het stedenbouwkundig ontwerp opgenomen wat voorziet in de realisatie van 8 
woningen (2 rijen van 4 woningen).

Door gebruik te maken van deze wijzigingsbevoegdheid kan door middel van een relatief 
korte procedure de bestemming gewijzigd worden naar woningbouw. Waarna de kavels 
door de gemeente worden verkocht tegen een door de gemeente vastgestelde 
grondprijs. Voor het plan moeten voorbereidingskosten worden gemaakt, zoals 
onderzoeken, ambtelijke uren e.d. Deze kosten worden geactiveerd onder de IMVA 
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(immateriële vaste activa). Bij vaststelling van de grondexploitatie worden alle gemaakte 
de voorbereidingskosten onder IMVA ingebracht in de grondexploitatie.

De concept grondexploitatie is als bijlage 2 toegevoegd aan het collegevoorstel. De 
concept grondexploitatie sluit met een positief saldo van afgerond €4.000,-.
In deze opzet is gerekend met een lage grondopbrengst (o.b.v. sociale huur). De 
grondexploitatie heeft een hogere winstpotentie wanneer de sociale huur wordt 
losgelaten. In de voorbereiding (fase 1 en 2 van bijlage 4) wordt de marktvraag nader 
onderzocht. 

Op 1 januari 2022 wordt de nieuwe omgevingswet van kracht. De nieuwe omgevingswet 
kent het begrip “wijzigingsbevoegdheid” niet, wat inhoudt dat er een partiële herziening 
van het Omgevingsplan doorlopen moet worden, hetgeen meer geld en middelen kost. 
Om deze reden adviseren wij u om z.s.m. gebruik te maken van de wijzigingsbevoegheid 
die het bestemmingsplan biedt, waarna de bouwkavels verkocht kunnen worden.

De financiële gevolgen zijn 
De voorbereidings- en onderzoekkosten zijn geraamd op € 17.500,-.  Deze worden voor 
een periode van maximaal 5 jaar geactiveerd onder de immateriële vaste activa. Bij 
vaststelling van de grondexploitatie worden deze kosten ingebracht binnen de 
grondexploitatie. Als het niet tot een actieve grondexploitatie komt, moeten deze kosten 
worden afgeschreven.

De concept grondexploitatie sluit met een positief saldo van afgerond € 4.000. Hierin zijn 
de voorgestelde voorbereidingskosten meegenomen. Hiermee is het project in potentie 
economisch uitvoerbaar.

Alternatieven
1.1. Niet akkoord gaan met de voorgestelde herontwikkeling.

Het niet akkoord gaan met de voorgestelde regeling betekent dat we terug 
moeten naar de ontwerpfase en de plannen moeten aanpassen. 
Indien het gewijzigde plan na 01-01-2022 in procedure komt (na invoering nieuwe 
Omgevingswet), leidt dit tot meer kosten voor wat betreft de te volgen procedure 
voor het Omgevingsplan (i.v.m. komst nieuwe Omgevingswet kan geen gebruik 
worden gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid).

1.2 De locatie laten ontwikkelen door een derde partij.
Wanneer de gemeente de gronden niet zelf in ontwikkeling neemt kan als 
alternatief de locatie verkocht worden aan derden. Het is dan echter de vraag in 
hoeverre de nieuwe eigenaar gaat voldoen aan de specifieke woonbehoefte 
(sociale huur/ koop) die de gemeente op deze plek voor ogen heeft.

Bijlagen
1. Stedenbouwkundige verkaveling voormalige woonwagenlocatie;
2. Concept grondexploitatie “Voormalige woonwagenlocatie”;
3. Overzicht voorbereidingskosten;
4. Fasering.
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Bijlage 1 - Stedenbouwkundige verkaveling voormalige woonwagenlocatie
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Bijlage 2 - Concept grondexploitatie “Voormalige woonwagenlocatie”
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Bijlage 3 - Overzicht voorbereidingskosten
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Bijlage 4 - Fasering

 


