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Onderwerp
Bouw- en woonrijp maken Blekersveld

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2021

besluit:

een krediet van C 300.000 ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken van het gebied 
Blekersveld beschikbaar te stellen.

De raad voornoemd, d.d. 16 december 2021,

D66, GroenLinks en CDA dienen een amendement in (kenmerk A, corsanummer 2021003695) met 
als dictum:

Besluit:
Het beslispunt als volgt te wijzigen:
een budget van C 300.000 ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken van het gebied Blekersveld 
via een wijziging van de exploitatiebegroting 2022 beschikbaar te stellen.
En gaat over tot de orde van de dag.

Amendement A wordt aanaenomen met 10 stemmen voor ÍGrL. D66. CDA. PvdA. VDB) en
7 stemmen tegen (VVD, HvB, ZB)

Met inachtneming van het aangenomen amendement A wordt het raadsvoorstel aangenomen met 
10 stemmen voor (GrL, D66, CDA, PvdA, VDB) en 7 stemmen tegen (VVD, HvB, ZB).

de griffier,voorzitter,
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Voorgesteld besluit
Een krediet van e 300.000 ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken van het gebied 
Blekersveld beschikbaar te stellen.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Per amendement van 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad het college opgedragen zo spoedig 
mogelijk huisvesting te realiseren voor statushouders en is de locatie Blekersveld door de 
gemeenteraad aangewezen als ontwikkellocatie voor (sociale) woningbouw. De locatie is in 
eigendom van de gemeente Bloemendaal. Voordat de locatie gebruikt kan worden voor 
woningbouw zal de locatie gebruikt worden voor het plaatsen van tijdelijke woningen (voor de 
huisvesting van statushouders). De te maken kosten worden op een later moment verrekend met 
de opbrengsten uit de grondverkoop ten behoeve van definitieve woningbouw. Op 17 december 
2020 heeft de gemeenteraad besloten een budget van C 450.000 ten behoeve van deze sanering 
beschikbaar te stellen (corsanummer 2020003849). Op een eerder moment is opdracht gegeven 
om de grond te saneren (corsanummer 2021002142) . Vervolgens is het noodzakelijk de grond 
bouw- en woonrijp te maken. Daarvoor zijn verschillende offertes aangevraagd.

Beoogd effect
Het gemeentelijke beleid is erop gericht om niet zelf (meer) de gronden te exploiteren maar dat 
over te laten aan private partijen. De kosten die de gemeente maakt ten aanzien van de 
waardevermeerdering van de grond worden tot het moment van grondoverdracht aan de grond 
toegerekend en geactiveerd. Door het beschikbaar stellen van de nu benodigde financiële middelen 
kan worden begonnen met het bouw- en woonrijp maken van de grond om te komen tot het 
realiseren van tijdelijke woningen op de locatie Blekersveld. Om inzichtelijk te maken wat de te 
verwachten kosten zijn, zijn diverse offertes gevraagd. Op basis van de geoffreerde prijs wordt 
gevraagd krediet beschikbaar te stellen. Het college heeft de opdracht voorlopig gegund aan deze 
partij. Dit onder de voorwaarde dat de gemeenteraad een krediet beschikbaar stelt. Indien de 
gemeenteraad geen krediet beschikbaar stelt kan de gemeente zonder bijkomende de gunning 
intrekken. Op deze wijze is de gemeente echter wel verzekerd van de geoffreerde prijs.

Politieke keuzeruimte
Het is aan de gemeenteraad om de financiële middelen beschikbaar te stellen voor het 
voorbereiden van de herontwikkeling van gronden in eigendom van de gemeente. Dit op basis van 
artikel 189 van de Gemeentewet.

Gedachtegang

Argumenten
Er is, net als de sanering, wederom een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure 
gevolgd, met als gunningscriterium de laagste prijs. Er zijn vijf bedrijven uitgenodigd, die allen een 
geldige inschrijving hebben ingediend. De laagste prijs is ingediend door Huybens bv te Haarlem. 
De inschrijving is getoetst door Stichting Rijk én de betrokken afdelingen en voldoet aan alle 
gestelde eisen. Het nemen van een gunningsbeslissing is noodzakelijk in de 
aanbestedingsprocedure volgens het ARW 2016. Het werk wordt echter pas opgedragen wanneer 
alle benodigde vergunningen en budgetten onherroepelijk zijn.

Binnen de bestaande budgetten en kredieten voor ruimtelijke ordening is er geen ruimte om te 
starten met het bouw- en woonrijp maken van de grond. De kosten van bouw- en woonrijp maken 
worden als waardevermeerdering toegerekend aan de grond waaruit rentekosten voortvloeien 
vanaf het begrotingsjaar 2022. Door de huidige rentestand zijn de kapitaallasten nihil en kunnen
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binnen de financiële kaders van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 worden 
opgevangen. Op een later moment bij de ontwikkeling van permanente woningen zal een 
grondexploitatie geopend worden en zal de waardevermeerdering van de grond hierin opgenomen 
worden. Uiteindelijk wordt dit ten laste gebracht van de toekomstige ontwikkelaar van de 
permanente woningen.

Kanttekeningen
Momenteel zijn er nog geen definitieve vergunning voor (tijdelijke) woningbouw. Het risico bestaat 
dat de grond wordt gesaneerd en dat dit bedrag later niet terugverdiend wordt indien uiteindelijk 
geen woningbouw plaats vindt op deze locatie.

Een toekomstige grondexploitatie (en voorbereiding daarop door middel van dit voorstel voor 
financiële middelen tijdelijke woningen) heeft altijd inherente onzekerheden en risico's in zich ten 
aanzien van het begrote financiële eindresultaat. Voor de toekomstige verwachte kosten en 
opbrengsten worden aannames gedaan ten aanzien van de planning, verwachte verkoopprijzen, 
geraamde kosten, verwachte rentelasten en plankosten etc. Er zijn verschillende onzekerheden en 
risico's die het begrote financiële eindresultaat van de grondexploitatie bemoeilijken.

Alternatieven
De mogelijkheid bestaat om geen financiële middelen beschikbaar te stellen. Dit betekent dat niet 
begonnen kan worden met het uitvoeren van de benodigde noodzakelijke voorbereidingen en het 
bouw- en woonrijp maken van de grond op Blekersveld.

Overwegingen van het college
Om tijdelijke woningen te plaatsen op deze locatie en in de toekomst permanente woningbouw toe 
te staan is het nodig deze stap te nemen.

Middelen
Financiële middelen
De kosten voor het bouw- en woonrijp maken van de grond worden geraamd op een bedrag van 
circa C 300.000. Dit bedrag wordt geactiveerd en als waardevermeerdering toegerekend aan de 
boekwaarde van de grond. De boekwaarde van de grond Blekersveld bedraagt nu C 0. Na 
voltooiing van de investering bedragen de uit het krediet voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten 
C 3.000, gebaseerd op een rekenrente van í.%. Deze rentekosten kunnen binnen de financiële 
kaders van de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 worden opgevangen. De 
waardevermeerdering van de grond zal niet tot afschrijvingslasten leiden. Op grond wordt niet 
afgeschreven. De raad wordt voorgesteld een krediet van C 300.000 voor het bouw- en woonrijp 
maken van Blekersveld beschikbaar te stellen.

Dit voorstel is in lijn met de notitie van het BBV. In afwachting van de ontwikkeling van 
permanente woningen zullen de aan de grond toerekenbare kosten, zowel de sanerings- als de 
plankosten, op een later moment aan de grondexploitatie worden toegerekend en verhaald bij 
toekomstige ontwikkelaars. De notitie legt beperkingen op aan de kosten die verslaggevings- 
technisch als overlopend actief kunnen worden verantwoord. Enerzijds ten aanzien van het soort 
kosten en anderzijds ten aanzien van het moment waarop de kosten worden gemaakt. Dit neemt 
niet weg dat kosten die niet aan deze voorwaarden voldoen alsnog kunnen worden verhaald. Deze 
worden echter voorzichtigheidshalve niet verantwoord als overlopend actief, maar worden op het 
moment van realisatie van de kosten direct als lasten in de exploitatie van de gemeente geboekt. 
Wanneer dergelijke kosten op een later moment, bijvoorbeeld via een later afgesloten anterieure 
overeenkomst, alsnog worden verhaald, leidt dit tot een bate in de exploitatie.

Participatie
Niet van toepassing.
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Communicatie
Het besluit zal op de projectpagina op de website worden opgenomen. Voor aanvang van de 
werkzaamheden worden omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd over het werk en de 
planning. Tevens zal een informatieavond worden georganiseerd.

Samenwerking (Heemstede)
Niet van toepassing.

Vervolgproces/evaluatie
Vervolgproces
Na het beschikbaar stellen van het krediet kan de gunning definitief worden gemaakt.

Bijlagen
Niet van toepassing.

Achterliggende documenten
Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

9


