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Samenvatting MPG 2017Samenvatting MPG 2017Samenvatting MPG 2017Samenvatting MPG 2017
 

Met het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) informeren wij u over de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen van de grondexploitatieprojecten 

van de gemeente Doetinchem. Het MPG verschaft u actueel inzicht in de te verwachten resultaten van grondexploitaties, de daarmee samenhangende 

financiële risico’s en de mate waarin de reserve Bouwgrondexploitatie en geoormerkte gelden voor herprogrammering en fasering deze risico’s kunnen 

opvangen. Tevens geeft het MPG inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de herziening woningbouwstrategie zoals die door de raad van de 

gemeente Doetinchem op 15 november 2015 is vastgesteld.  

 

Financieel 

Het verwachte resultaat van de gemeentelijke grondexploitaties (A18 Bedrijvenpark 100% meegerekend) per 1 januari 2017 bedraagt in totaal € 14,9 mln. 

(negatief). Het resultaat in 2016 bedroeg, na rentecorrectie als gevolg van nieuwe BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) –regelgeving, € 15,2. Een lichte 

verbetering van het resultaat van circa € 0,3 mln.  

 

Kavelverkoop 

De toename van de kavelverkoop in 2015 heeft zich ook in 2016 en het begin van 2017 duidelijk voortgezet. In 2016 zijn 72 kavels verkocht waaronder 54 in 

het goedkope segment en 18 in het (middel)dure segment.  

 

Voor wat betreft de verkoop van bedrijfskavels is in 2016 slechts 3600 m² verkocht. In 2017 hebben we op dit moment overeenstemming over de verkoop van 

2,5 hectare. Daarnaast lopen er nog verschillende opties waarvan het onzeker is of en wanneer deze worden omgezet in daadwerkelijk koop. In februari 2017 

zijn door de vier raden van de deelnemende gemeentes van het A18 Bedrijvenpark maatregelen vastgesteld om daarmee het project toekomstbestendig te 

maken. Het is nu te prematuur om eventuele gevolgen daarvan al te kunnen waarnemen.  

 

Risico’s 

De risico’s zijn op projectniveau en portefeuilleniveau berekend. Op projectniveau gaat het met name om de kans op overschrijding van geraamde kosten en 

tegenvallende opbrengsten. Op portefeuilleniveau gaat het vooral om het faseringsrisico waarbij we er rekening mee houden dat de uitgifte van kavels over 

een langere periode moet worden gefaseerd. In de risicoberekening houden we rekening met de mogelijkheid dat op termijn het noordelijk deel van het A18 

Bedrijventerrein afgewaardeerd moet worden. De huidige prognose van de reserveontwikkeling voor de komende jaren laat zien dat het gewenste niveau in 

2018 wordt bereikt. Dit is dan inclusief de mogelijkheid voor het afwaarderen van het noordelijk deel van het A18 BP (o.b.v. aandeel gemeente Doetinchem 

van 35%).  
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Reserve bovenwijkse voorzieningen 

Naast de actualisatie van de grondexploitaties, geeft het MPG ook inzicht in de stand van zaken van de reserve bovenwijkse voorzieningen. De voeding van 

deze reserve heeft een directe relatie met de grondexploitaties en de kavelverkoop. De in 2016 verwachte opbrengsten binnen de reserve bovenwijkse 

voorzieningen zijn gerealiseerd. Daarmee hoeven er geen extra financiële maatregelen te worden getroffen binnen de reserve bovenwijkse voorzieningen.   

 

Voorzieningen 

Voor verlieslijdende grondexploitaties treffen wij voorzieningen. Voor 2017 betekent dit een vrijval van € 0,45 mln. van de al eerder getroffen voorziening.  

 

Kredietaanvraag 

Aan de hand van de geactualiseerde grexen, zoals deze in het MPG zijn opgenomen, beoordelen wij voorts of een aanvullende kredietaanvraag noodzakelijk 

is. Daarbij gaan wij uit van de verwachte investeringen voor 2017 en 2018. De kredietaanvraag heeft tevens betrekking op de niet in exploitatie genomen 

gronden. De kredietaanvraag 2017 voor alle ruimtelijke projecten hebben wij berekend op ca € 5,2 mln. Deze investeringen zijn voorzien en maken deel uit 

van de totale geraamde kosten van de grondexploitatieprojecten. Vanuit de rechtmatigheid om ook daadwerkelijk deze investeringen te kunnen doen, vragen 

wij jaarlijks de benodigde kredieten aan. Voor een overzicht van de kredietbehoefte per project wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van het MPG 2017. Deze 

kredietaanvraag verwerken we in de gemeentebegroting 2017 en 2018.  

 

Invoering Vennootschapsbelasting voor gemeenten (Vpb). 

Vanaf 1-1-2016 zijn gemeenten VPB-plichtig (Vennootschapsbelasting) voor zover er sprake is van het drijven van een onderneming. Door PWC is onderzoek 

uitgevoerd naar de gevolgen van de invoering van deze wet voor de gemeente Doetinchem. De conclusie die uit dit onderzoek getrokken kan worden is dat de 

invoering van de VPB-plicht voor gemeenten momenteel geen financiële gevolgen heeft voor de grondexploitaties van de gemeente Doetinchem. We blijven 

de ontwikkelingen rondom de VPB goed volgen om tijdig op wijzigingen voor de gemeente te anticiperen.  

 

Spaarrisicoreserve 

Voor de herijking van onze woningbouwstrategie hebben wij in de begroting 2016 in het programma “Wonen en Woonomgeving” voor de periode 2016 t/m 

2019 ad € 9 mln. gereserveerd. Deze middelen zullen na goedkering van de raad worden ingezet. Om het verloop van deze reserve inzichtelijk te houden 

worden deze middelen in eerste instantie gestort in een spaarrisico-reserve “herijking woningbouw”. De verantwoording daarvan treft u aan in de 

vertrouwelijke bijlage bij dit MPG. 

 

 
 
 



 

 

 

4 

 
 

 

 
 

MPG 2017

Resultaat Resultaat Verschil

NCW NCW 01-01-2016 2017-2016 aantal # m²

01-01-2017 (inclusief rente- Projectrisico's woningen bedrijven

correctie BBV)

BIE Vijverberg Zuid  €                 129.101  €                 157.261 -€ 28.160 2023  €            680.000 103

BIE Wehl Heideslag  €                 277.500  €                 245.248 € 32.252 2022  €            430.000 81

BIE Iseldoks  €            -3.974.454  €            -4.122.184 € 147.730 2023  €            830.000 327

BIE Heelweg  €               -893.816  €               -894.674 € 858 2018  €              50.000 4

BIE Lookwartier  €            -2.511.077  €            -2.548.415 € 37.338 2018  €              20.000 8

BIE A18 Bedrijventerrein (Zuid, 100%)   €            -1.906.044  €            -1.738.260 1) -€ 167.784 2028  €            801.500 2) 376.910

BIE A18 Bedrijventerrein (Noord, 100%)  €            -6.045.482  €            -6.362.789 1) € 317.307 2036  €            857.500 2) 236.705

-€ 14.924.272 -€ 15.263.813 € 339.541 € 3.669.000 523 613.615
2) risico A18 obv 

35%

BIE: Bouwgrond In Exploitatie

Totaal:

Type Project Looptijd 

(eindjaar 

exploitatie)

Resterend programma Resultaat

1) Resultaat conform 

raadsvoorstel 

toekomstbestendige 

maatregelen 16-02-2017. 

Inclusief correctie rente 

Programma Planning

3 Contante waarde plansaldo per 1-1-2017 wijkt niet meer af dan -/-  € 125.000 van saldo per 1-1-2016

2 Contante waarde plansaldo per 1-1-2017 wijkt niet meer af dan -/- € 250.000 t.o.v. saldo per 1-1-2016

1 Contante waarde plansaldo per 1-1-2017 wijkt meer af dan -/- € 250.000 t.o.v. saldo per 1-1-2016

3 Programma is ongewijzigd ten opzichte van laastst vastgestelde programma

2 Marktontwikkelingen en/of behoefteramingen geven aanleiding mogelijke herprogrammering

1 Herprogrammering wordt noodzakelijk geacht

3 Project verloopt conform laatst vastgestelde planning, of beter dan verwacht

2 Project kent een vertraging van 1 jaar t.o.v. laatst vastgestelde planning

1 Project kent een vertraging van 2 jaar of meer t.o.v. laatst vastgestelde planning

Resultaat

Programma

Planning (beoordeling obv looptijd grex)
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1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding    

    
1.1 Aanleiding1.1 Aanleiding1.1 Aanleiding1.1 Aanleiding 

Met het vaststellen van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) wordt invulling gegeven aan de informatievoorziening aan de raad conform de 

aanbevelingen van de rekenkamer van augustus 2013. 

 

1.2 Doelstelling1.2 Doelstelling1.2 Doelstelling1.2 Doelstelling    

Het doel van het MPG is scheiding aan te brengen tussen sturing en verantwoording. Verantwoording vindt plaats door middel van de jaarstukken en sturing 

zal plaatsvinden via het MPG. Met het MPG wordt een integraal beeld gegeven van inhoudelijke en financiële aspecten van de grondexploitaties.  

De primaire doelstelling van een MPG is het bieden van inzicht en overzicht. In het MPG beschrijven we de belangrijke ontwikkelingen rond wonen, winkels en 

bedrijventerreinen. Voor elk van deze programma’s wordt vervolgens bekeken wat dit betekend voor de grondexploitaties. De programmasturing wordt 

hiermee meer integraal en sterker. Op grond van het MPG kan worden gemonitord in hoeverre het totale programma bijdraagt aan de lange termijn visie en 

doelstellingen van de gemeente en of het programma binnen de beleidskaders blijft.  

 

1.3 Positie binnen de P&C1.3 Positie binnen de P&C1.3 Positie binnen de P&C1.3 Positie binnen de P&C----cycluscycluscycluscyclus    

In de jaarstukken wordt de verantwoording van de grondexploitaties 

opgenomen: 

• financiële resultaten van het betreffende verslaggevingsjaar;  

• de benodigde voorzieningen en de mutaties op de reserves voor 

de grondexploitaties.  

De inhoudelijke resultaten en ontwikkelingen in het verslagjaar worden 

verantwoord in de pararaaf Grondbeleid. Een en ander conform de 

voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 

 
 

Het MPG is het sturingsinstrument rondom grondexploitaties voor de raad. Met het vaststellen van het MPG worden de financiële en beleidsinhoudelijke 

gevolgen uitgewerkt in de begroting.  
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1.4 Leeswijzer1.4 Leeswijzer1.4 Leeswijzer1.4 Leeswijzer    

Hoofdstuk 2 gaat in op de uitgangspunten, zoals de paramaters en beleidskaders die aan de grondexploitaties ten grondslag liggen. In hoofdstuk 3 wordt 

ingegaan op het programma, waarbij vier domeinen worden onderscheiden: woningbouw, bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel. 

Nagegaan wordt in hoeverre de realisatie en programmering binnen de 

projecten aansluit bij de gemeentelijke ruimtelijke doelstellingen. De 

financiële hoofdlijnen per project worden in hoofdstuk 4 aan de hand van 

zogenaamde projectkaarten uiteengezet. De resultaten en voorzieningen, 

risico’s en reserves op portefeuilleniveau worden in hoofdstuk 5 

behandeld.  

De informatievoorziening over grondexploitaties kan gezien worden als 

een piramide. De top van de informatie-piramide omvat de beslispunten 

en de rode draad van het MPG (de samenvatting). Deze informatie is in het 

raadsvoorstel behorende bij dit MPG verwoord. De middenlaag betreft de 

informatie op projectniveau (projectkaarten). De onderste laag van de 

informatiepiramide is meer de technisch inhoudelijk kant van de 

onderliggende berekeningen (grondexploitaties). Vanwege 

bedrijfseconomische belangen zijn deze vertrouwelijk en kunnen op 

verzoek door raadsleden worden ingezien.     

    

    

    
    

        

    

        

beslispunten

en rode draad

onderbouwing en uitwerking

(niet openbare) detailinformatie en berekeningen
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2222. Uitgangspunten. Uitgangspunten. Uitgangspunten. Uitgangspunten    
    

2.1 Parameters2.1 Parameters2.1 Parameters2.1 Parameters    

In de onderstaande tabel staan de parameters, zoals die binnen de gemeentelijke grondexploitaties worden gehanteerd. De volgende parameters zijn vastgesteld: 

 
 

2.1.1. Rekenrente 

De commissie BBV heeft de verslaggevingsregels rondom de grondexploitaties per 01-01-2016 gewijzigd. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de 

rentetoerekening aan grondexploitaties. Daarbij kan slechts een deel van de renteomslag (81%) worden toegerekend aan grondexploitaties. De niet toerekenbare 

rente komt ten laste van de gemeentebegroting. Ook heeft er een wijziging plaatsgevonden in het te hanteren percentage om de eindwaarde van een project (einde 

looptijd project) om te zetten in een contante waarde (waarde op dit moment). Deze zogenaamde disconteringsvoet is door de commissie BBV vastgesteld op 2% en 

is daarmee gekoppeld aan het streefpercentage van de ECB voor de inflatie. 

 

2.1.2. Opbrengstenstijging 

De woningmarkt in Doetinchem trekt weer aan. Woningen worden sneller verkocht en de verkoopprijzen stijgen weer. Deze toegenomen belangstelling zien we 

duidelijk terug in de kavelverkoop. Van een stagnatie in de afzet is momenteel geen sprake meer. Rust en stabiliteit binnen de woningmarkt is belangrijk. Daarin past 

een verhoging van de grondprijzen op dit moment niet. Mede vanwege het feit dat we er ook rekening mee moeten houden dat op termijn met name de wat 

grotere kavels wat minder snel verkocht worden heeft het college van b&w besloten om nu niet uit te gaan van een grondprijsstijging voor kavels. Daarom laten we 

een opbrengstenstijging voor woningbouw vooralsnog achterwege.  

 

Voor het bedrijventerrein A18 gaan we vanwege de erg lange looptijd van het project vanaf 2021 uit van een geringe stijging van de opbrengsten van 1%. Ook het 

door DTZ in 2016 uitgevoerde grondprijsadvies biedt nog enige ruimte om de prijzen op termijn naar boven bij te stellen. Voor nu geldt ook hier dat we streven naar 

zekerheid en rust in de markt.  

 

2.1.3 Kostenstijging 

De kostenramingen van alle ruimtelijke projecten hebben voor een belangrijk deel betrekking op civieltechnische kosten (bouw- en woonrijpmaken) . Bij het 

beoordelen van de jaarlijkse kostenstijging zoeken wij aansluiting op het indexcijfer dat het Centraal Bureau voor de Statistiek periodiek over dit onderwerp 

rente 2,55%

disconteringsvoet (t.b.v. contante waardeberekning) 2,00%

kostenstijging 2,00%

opbrengstenstijging 0% (1% na 2020 voor bedrijventerreinen)
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publiceert (CBS grond- weg- en waterbouw). De afgelopen vijf jaar is mede als gevolg van de economische crisis de toename van dit indexcijfer verhoudingsgewijs 

laag geweest (ruim 1% op jaarbasis). Een belangrijk deel van de civieltechnische kosten zullen voor een deel op middellange termijn gerealiseerd worden. Vanuit het 

voorzichtigheidsprincipe stellen wij mede uit dat oogpunt voor om het jaarlijkse kostenstijgingspercentage voor de MPG 2017 te baseren op 2,0%. Dit komt overeen 

met het jaarlijkse kostenstijgingspercentage waarop de MPG van vorig jaar is gebaseerd. 

 

2222.2 .2 .2 .2 GrondprijzenGrondprijzenGrondprijzenGrondprijzen    

De gehanteerde grondprijzen in de grondexploitaties zijn gebaseerd op het vigerende Grond- en huurprijzenbeleid van de gemeente Doetinchem. De grondprijzen 

zijn marktconform. Voor woningbouw zien we dat de grondprijzen geen belemmering vormen om tot aankoop over te gaan. Voor de bedrijventerreinen baseren we 

ons op een door DTZ uitgevoerde grondprijsadvies van eind 2016. 

  

2.3 2.3 2.3 2.3 BeleidskadersBeleidskadersBeleidskadersBeleidskaders    

De belangrijkste beleidskaders voor het MPG zijn: 

 

� Structuurvisie Doetinchem 2035. DStructuurvisie Doetinchem 2035. DStructuurvisie Doetinchem 2035. DStructuurvisie Doetinchem 2035. De structuurvisie Doetinchem 2035, vastgesteld in september 2013, geeft een totaalbeeld op de (ruimtelijke) ontwikkeling van 

Doetinchem in de komende decennia. De structuurvisie geeft een twaalftal opgaven, waar de gemeente de komende jaren aan werkt. Voor het MPG zijn met 

name van belang: 

- het anticiperen op de krimp, onder meer door een wijkgerichte aanpak en maatwerk (ofwel ‘acupunctuur’); 

- het vergroten van de aantrekkelijkheid van de stad door meer in te zetten op de rivier, het historische centrum, verbeteren van verkeersvoorzieningen en   

de beleving in zijn algemeenheid (ofwel ‘stad aan de rivier’, ‘Eidentiteit’ en ‘Centrum optimaal’); 

- Ook de aanpak van leegstand is verweven met meerdere opgaven en staat hoog op de agenda. 

 

� Woonbeleid Woonbeleid Woonbeleid Woonbeleid     

Woonbeleid. Het woonbeleid is verankerd in de Woonvisie, de Prestatieafspraken met Sité Woondiensten en in de Taskforce Woningbouwprojecten (2013). In 

2014 zijn in de hele Achterhoek kernenfoto’s gemaakt van de grootste kernen. In Doetinchem zijn deze gemaakt voor de kernen Doetinchem, Gaanderen en 

Wehl. Ze vormen een uitwerking van de structuurvisie en geven richting aan het te voeren woonbeleid voor de komende jaren. Op basis van de kernenfoto’s is 

in 2015 een regionale woonagenda vastgesteld. De succesvolle starterslening handhaven we, zolang er budget is. 

 

� Herziene woningbouwstrategieHerziene woningbouwstrategieHerziene woningbouwstrategieHerziene woningbouwstrategie    

De nieuwbouw tot 2025 moeten we Achterhoekbreed – maar ook in Doetinchem – verder beperken. Daarnaast bestaat er veel aandacht voor het handhaven 

van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. De strategie van saneren, herprogrammeren en faseren uit de Taskforce zetten we voort. Dit heeft geleid tot 

het vaststellen van de Herziene Woningbouw Strategie eind 2015. 
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� Regionaal Programma BedrijventerRegionaal Programma BedrijventerRegionaal Programma BedrijventerRegionaal Programma Bedrijventerreireireireinen (RPB) 2017 (in voorbereiding).nen (RPB) 2017 (in voorbereiding).nen (RPB) 2017 (in voorbereiding).nen (RPB) 2017 (in voorbereiding).        

Het RPB verschaft inzicht in de vraag naar bedrijfspercelen in relatie tot het beschikbare aanbod in zowel de West- als Oost Achterhoek. 

Uitgangspunt van het RPB beleid is dat er eerst optimaal gebruik wordt gemaakt van bestaande bedrijventerreinen voordat er nieuwe worden ontwikkeld. 

Voldoende ruimte voor bedrijvigheid blijft beleidsuitgangspunt, maar overschot aan bedrijventerrein moet worden voorkomen. Verder vraagt de provincie 

Gelderland aan de gemeenten om extra aandacht te besteden aan kwalitatieve aspecten zoals een goede ruimtelijke inpassing, een zorgvuldige vormgeving en 

een zo laag mogelijke milieubelasting. De actualisatie van het RPB is in juni 2016 door de 7 gemeenten van de Achterhoek in gezamenlijk overleg ter hand 

genomen en zal naar verwachting in 2017 haar beslag krijgen. De actualisatie vindt in nauw overleg met de provincie Gelderland plaats. 

 

� Samenwerkingsovereenkomst bSamenwerkingsovereenkomst bSamenwerkingsovereenkomst bSamenwerkingsovereenkomst bedrijventerreinen Westedrijventerreinen Westedrijventerreinen Westedrijventerreinen West----AchterhoekAchterhoekAchterhoekAchterhoek.  

De gemeenten hebben de gezamenlijke ambitie de ontwikkelingen op het gebied van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen te stroomlijnen. Met als doel: 1) 

Werkgelegenheid voor de regio behouden, 2) Versnippering en verrommeling van bestaande en nieuwe locaties tegengaan, 3) Een duidelijk regionaal aanbod 

aan terreinen realiseren, aansluitend op de behoeften van de regio en 4) Neerwaartse onderlinge concurrentie op prijs en kwaliteit voorkomen. De West-

Achterhoekse gemeenten ontwikkelen samen het A18 Bedrijvenpark en DocksNLD in Montferland. Tegelijkertijd knappen de gemeenten verschillende 

bestaande bedrijvenparken op. 

 

� DDDDetailhandelsnotaetailhandelsnotaetailhandelsnotaetailhandelsnota    2013201320132013.  

Deze nota heeft een richtinggevende functie voor alle aanvragen en verzoeken van burgers en ondernemers die bij de gemeente binnenkomen. En richt zich met 

name op het waarborgen van kwaliteit en concentratie van winkelgebieden in wijkcentra.  

 

� Visie op de binnenstad ‘Visie op de binnenstad ‘Visie op de binnenstad ‘Visie op de binnenstad ‘Doetinchem: Hoofdstad van de Achterhoek’.Doetinchem: Hoofdstad van de Achterhoek’.Doetinchem: Hoofdstad van de Achterhoek’.Doetinchem: Hoofdstad van de Achterhoek’.    

De visie is het vervolg op de analyse van de binnenstad ‘Doetinchem op ooghoogte, op zoek naar de toekomst van de binnenstad’. De visie gaat uit van een 

ontwikkelrichting: ‘gastvrij met een decor van groen en water’. Deze visie wordt verder uitgewerkt in een uitvoeringsagenda.  

 

 

  



 

 

 

12 

3. Programma3. Programma3. Programma3. Programma    
    

3.1 Inleiding3.1 Inleiding3.1 Inleiding3.1 Inleiding    

In dit hoofdstuk worden de volgende functieprogramma’s beschreven:  

• Wonen;  

• Bedrijventerreinen;  

• Kantoren;  

• Detailhandel;  

 

3.2 Wonen3.2 Wonen3.2 Wonen3.2 Wonen    

    

3.2.1 Beleidsontwikkelingen3.2.1 Beleidsontwikkelingen3.2.1 Beleidsontwikkelingen3.2.1 Beleidsontwikkelingen    

    

Herziene woningbouwstrategie 

In Doetinchem mogen we – vanwege regionale afspraken – tussen 2015 en 2025 nog 1375 woningen bouwen. We zijn in 2016 met de uitvoering van de herziene 

woningbouwstrategie gestart. In september 2016 hebben we een lijst gepubliceerd met alle bekende woningbouwinitiatieven. Tegen de initiatiefnemers van 

plannen, die niet (meer) passen, hebben we gezegd dat ze hun woning binnen een jaar moeten realiseren. Als ze dat niet doen trekken we – in de meeste gevallen – 

de vergunning in. 

Op de lijst staan ook woningbouwplannen, die (voorlopig) nog mogen worden gerealiseerd, omdat ze (vooralsnog) wel passen in het beleid. Daarnaast hebben we 

reserveringen opgenomen voor sociale huurwoningen, woningen voor leegstandsbestrijding, voor het splitsen van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en voor 

latente capaciteit in de binnenstad en elders. 

 

Op de lijst staan meer dan 1375 woningen. Bovendien zitten er in de vigerende bestemmingsplannen nog veel mogelijkheden om woningen te realiseren. Om 

woningen definitief te kunnen schrappen, zijn we in 2016 gestart met het aanpassen van bestemmingsplannen. 

In juli 2016 hebben we het voorontwerpbestemmingsplan Gaanderen ter inzage gelegd, in oktober gevolgd door het voorontwerpbestemmingsplan ‘uitsluiten 

woningbouw centrum en gemengd’. In de voorontwerpen kondigen we aan, dat in de nieuwe bestemmingsplannen alleen de bestaande woningen – alsmede 

woningen waarvoor al een omgevingsvergunning is verleend – toegestaan zijn. De periode tot de terinzagelegging van de ontwerpbestemmingsplannen, kunnen 

mensen gebruiken om hun oude rechten te doen gelden. Daarna is dat niet meer mogelijk. Er kunnen dan geen nieuwe woningen worden toegevoegd, anders dan 

na een afwijkingsbesluit van het college. 
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De belangrijkste reden om dit op deze manier te regelen, is dat het college daarmee weer een stuur in handen krijgt om te kunnen sturen op de 

woningbouwontwikkelingen. Dat stuur ontbreekt op dit moment. Momenteel zijn we verplicht om mee te werken aan de realisatie van woningen als die voldoen 

aan bouwkundige eisen en bijvoorbeeld eisen ten aanzien van geluid en parkeren. Zodra de nieuwe bestemmingsplannen in werking zijn, hoeft dat niet meer. Dan 

kan het college van geval tot geval beoordelen of meewerken gerechtvaardigd is of niet. In 2017 zullen we andere voorontwerpbestemmingsplannen ter inzage 

leggen. De daarmee gemoeide kosten worden gedekt uit de voor de uitvoering van de herziene woningbouwstrategie gereserveerde € 9 miljoen. 

 

Van kwantitatief naar kwalitatief 

Met het naar het beneden bijstellen van het aantal nieuw toe te voegen woningen, wordt de behoefte aan een meer kwalitatieve sturing in de bestaande 

woningvoorraad steeds groter. Daarom hebben we in 2016 de regionale woonagenda uitgewerkt in een lokale woonagenda. In de lokale woonagenda besteden we 

onder andere aandacht aan het scheiden van wonen en zorg. In 2017 werken we dit concreet uit. Ook besteden we aandacht aan de doelstelling om in 2030 

energieneutraal te zijn. Daartoe is begin 2016 het Koersdocument Doetinchem Natuurlijk Duurzaam 2030 vastgesteld. Daarin zijn de duurzaamheidslening en de 

subsidieregeling De Achterhoek Bespaart opgenomen. Beide regelingen worden gecoördineerd via het verduurSaam energieloket. De subsidie van Achterhoek 

bespaart was in 2016 beschikbaar. We onderzoeken de mogelijkheid naar de blijverslening, die gericht is op het geschikt maken van de woning om langer zelfstandig 

thuis te kunnen wonen. Met Sité Woondiensten hebben we prestatieafspraken gemaakt over hert verduurzamen van hun woningbezit. 

 

Prognoses 

In december 2016 hebben wij de bevolkingsprognoses van PBL/CBS en Primos 

2016 ontvangen. In de tabel hiernaast is een vergelijking gemaakt van de 

huishoudensontwikkeling in Doetinchem volgens beide prognoses en twee 

oudere Primosprognoses. Volgens Primos 2015 zou het aantal huishoudens 

nog tot 2030 stijgen tot 25.500 en daarna dalen. Met Primos 2016 is deze 

verwachting bijgesteld naar 26.500 huishoudens in 2030, waarmee deze 

prognose weer op hetzelfde niveau zit als Primos 2012.  

Volgens PBL/CBS zal het aantal huishoudens tot 2030 ook stijgen, echter tot 

26.100. Alle prognoses laten een scherpe daling in het aantal huishoudens 

zien vanaf 2030. Overigens blijkt uit ervaring dat alle prognosemodellen 

moeite hebben met het voorspellen van het exacte omslagpunt van groei naar 

krimp. 
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3.2.2 Ontwikkelingen op de koopwoningmarkt3.2.2 Ontwikkelingen op de koopwoningmarkt3.2.2 Ontwikkelingen op de koopwoningmarkt3.2.2 Ontwikkelingen op de koopwoningmarkt    

    

Transacties en aanbod 

Het dieptepunt op de woningmarkt ligt achter ons. Werden in 2015 nog 452 woningen verkocht, in 2016 is dat aantal gestegen tot 642. Tegelijkertijd daalde het 

aanbod van te koop staande woningen van 548 in het vierde kwartaal van 2015 naar 392 in het vierde kwartaal van 2016.  

Onderstaande grafiek laat het aantal transacties zien, afgezet tegen het aantal te koop staande woningen. Bijvoorbeeld: in 2006 werd 70% van de te koop staande 

tussenwoningen verkocht. In 2012 was dat nog slechts 14% maar in 2016 is dit percentage weer gestegen naar 51%. 

 

 
 

Krapte-indicator 

Door de stijging van de verkopen en de daling van het aanbod is de zogenaamde krapte-indicator – de verhouding tussen vraag en aanbod – teruggelopen. Die zit nu 

met 6,1 weer op het niveau van voor de crisis. Op het dieptepunt bedroeg de krapte-indicator 39,5. Met een krapte-indicator van 6,1 heeft de gemiddelde koper de 

keus uit 6 woningen en is er weer sprake van een evenwichtige markt. 

 

Prijzen 

De mediane transactieprijs is licht gestegen: in het vierde kwartaal van 2016 was deze ruim 1% hoger dan het in vierde kwartaal van 2015. Ondanks deze stijging zijn 

de mediane vraagprijzen in 2016 licht gedaald ten opzichte van 2015.  
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Looptijd  

De mediane looptijd van woningen voordat ze verkocht werden is in 2016 met een maand afgenomen in vergelijking tot 2015. Stonden in 2015 woningen nog ruim 4 

maanden te koop, in 2016 is dit ruim 3 maanden.  

 

Al met al heeft de koopwoningmarkt in 2016 een forse verbetering doorgemaakt.  

 

3.2.3 Ontwikkelingen op de huurwo3.2.3 Ontwikkelingen op de huurwo3.2.3 Ontwikkelingen op de huurwo3.2.3 Ontwikkelingen op de huurwoningmarktningmarktningmarktningmarkt    

    

Veranderende wet- en regelgeving 

Op 1 juli 2015 is de nieuwe woningwet in werking getreden. Als gevolg daarvan hebben woningcorporaties hun bezit gescheiden in een sociaal deel (DAEB) en een 

commercieel deel (niet-DAEB). Daarmee wordt geregeld, dat sociale woningen ook daadwerkelijk terechtkomen bij de mensen, die daar behoefte aan hebben. 

Daarnaast moeten woningcorporaties op grond van de nieuwe woningwet sinds 1 januari 2016 hun woningen passend toewijzen. Dit betekent dat het inkomen en 

de samenstelling van een huishouden bepalen voor welke woning een woningzoekende in aanmerking komt. 

 

Prestatieafspraken 

Om de kwalitatieve ontwikkelingen van de sociale huurwoningvoorraad te bevorderen, maken wij met Sité Woondiensten – als grootste aanbieder van sociale 

huurwoningen – jaarlijks prestatieafspraken. Het maken van deze afspraken is vanaf 2016 wettelijk verplicht. Voorwaarde is dat de gemeente haar 

woningbouwbeleid heeft vastgelegd. Wij hebben dat gedaan in de lokale woonagenda. In de prestatieafspraken maken we ook afspraken over de omvang van de 

woningvoorraad en de beschikbaarheid van woningen voor bijzondere doelgroepen. 

 

Huurwoningvoorraad 

Onze gemeente kende op 1 januari 2016 ongeveer 9.000 huurwoningen op een totale woningvoorraad van bijna 25.000 woningen. Dit komt neer op ongeveer 36%. 

Binnen de huurwoningmarkt maken we onderscheid tussen sociale huur (huurprijs onder de liberalisatiegrens van € 710) en vrijesectorhuur (huurprijs boven de 

liberalisatiegrens). Als gemeente hebben we beperkt zicht op de vrijesectorhuur, evenals op institutionele beleggers die woningen aanbieden met een huurprijs 

onder de liberalisatiegrens. 

 

Binnen de huurwoningmarkt wordt in 2016 het overgrote deel (7192 woningen) aangeboden door Sité Woondiensten. Dit aantal komt neer op 78% van de 

totale huurwoningvoorraad. Het overgrote deel daarvan zijn sociale huurwoningen. Slechts 185 woningen hebben een huurprijs boven 

de liberalisatiegrens van € 710. Het overige aandeel huurwoningen van 22% wordt aangeboden door andere woningcorporaties (o.a. de Woonplaats, 

Woonzorg Nederland en Habion) en door beleggers. 
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Prijscategorie (1Prijscategorie (1Prijscategorie (1Prijscategorie (1----1111----2017)2017)2017)2017)    2016201620162016    2017201720172017    

Minder dan € 410 851 935 

€ 410 - € 587 4646 4677 

€ 587 - € 629 689 723 

€ 629 - € 710  715 672 

Boven € 710 152 185 

Totaal  7054 7192 

Woningbezit van Sité op 1 januari

 

Ontwikkeling huurwoningvoorraad 

In 2016 zijn in vergelijking met voorgaande jaren weer (meer) sociale huurwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd. In totaal gaat het om 71 

huurwoningen van Sité, waarvan 59 in Doetinchem en 12 in Gaanderen. In Nieuw-Wehl zijn 6 woningen opgeleverd door een particuliere ontwikkelaar. 

 

Met Sité zijn wij in 2016 overeengekomen dat er in totaal 2x200 sociale huurwoningen kunnen worden toegevoegd als onderdeel van het totaal van 1375 

nieuwe woningen. 

 

400 sociale huur - Site Woondiensten    

Gerealiseerd in 2016   

    - Oosseld 27  

    - Pelgrim - Neerlandiastraat 12  

    - Iseldoks fase 1 (Intermeco) 32  

Realisatie in 2017   

    - Saronix 30  

    - Lookwartier 26  

Nader in te vullen   

    - Oosseld (spoorzone, sporthal en 

vrije kavels) 

54 In overleg met Sité 

    - Iseldoks, fase 2 40 O.a. afhankelijk van 

grex 

    - overig nader in te vullen 179  
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  400  

Verhuringen van huurwoningen 

Huurwoningen in de Achterhoek worden verdeeld via Thuis in de Achterhoek (Tida). Vanuit Tida kunnen we herleiden dat 3.436 woningzoekenden een of 

meer keer hebben gereageerd op een vrijkomende woning in de gemeente Doetinchem. Er zijn in 2016 in totaal 747 woningen door Sité verhuurd. Van dit 

aantal is ongeveer 22 procent verhuurd via bemiddeling en directie toewijzing. Onderdeel hiervan is ook de huisvesting van vergunninghouders. In 2016 zijn 

hiervoor 54 woningen ingezet. 

In 2016 werd gemiddeld 72 keer gereageerd op een vrijkomende woning. Van de 585 vrijgekomen woningen is circa 50% een woning met een huurprijs tot de 

eerste aftoppingsgrens van € 587. De gemiddelde wachttijd van een actief woningzoekende bedroeg ruim 9 maanden, terwijl de gemiddelde wachttijd voor 

woningen uit de primaire doelgroep (huurprijs tot € 587 of € 629) daar nog iets onder zit.   

 

Verhuisstromen 

Van de 747 verhuringen in 2016 hebben 456 verhuringen plaatsgevonden aan huishoudens uit de gemeente Doetinchem zelf. De overige bijna 300 

verhuringen hebben plaatsgevonden aan huishoudens van buiten de gemeente Doetinchem, waarvan 157 uit gemeenten binnen de regio Achterhoek. 

Relatief veel woningen worden verhuurd aan huishoudens uit de gemeenten Bronckhorst (41), Montferland (33) en Oude IJsselstreek (56). 

 

3.2.4 Realisatiecijfers3.2.4 Realisatiecijfers3.2.4 Realisatiecijfers3.2.4 Realisatiecijfers 

 

In de jaren 2010 t/m 2016 zijn de volgende woningaantallen opgeleverd: 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 totaal 

gD grex 2 145 129 21 4 46 111 458 

particulier 109 174 116 239 54 77 125 894 

totaal 111 319 245 260 58 123 236 1352 
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Met de oplevering van het Intermecoblok op Iseldoks en 49 woningen in de Bloemenbuurt is de verwachting, dat in 2016 een hoger aantal woningen zou 

worden opgeleverd, uitgekomen. Op dit moment zijn ruim 150 woningen in aanbouw. Daarnaast is in de afgelopen periode een flink aantal 

omgevingsvergunningen verleend. Voor 2017 verwachten wij dan ook dat er weer ruim 250 woningen opgeleverd zullen worden. Daarna zal het aantal op te 

leveren woningen weer gaan zakken als gevolg van de herziene woningbouwstrategie.  

 

Het aantal verleende omgevingsvergunningen is na de hausse in 2014 weer gedaald in 2015. Het grote aantal in 2014 werd voornamelijk veroorzaakt door het 

Intermecoproject. In 2016 is het aantal weer opgelopen, onder andere vanwege het – verwachte – effect van de herziene woningbouwstrategie. Men wil zijn 

plannen realiseren, voordat het niet meer mag. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 totaal 

gD grex 18 100 19 5 145 37 26 350 

particulier 104 122 215 59 71 42 109 722 

totaal 122 222 234 64 216 79 135 1072 
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3.3 3.3 3.3 3.3 BedrijventerreinenBedrijventerreinenBedrijventerreinenBedrijventerreinen    

    

Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) 2011 - actualisatie 2016. 

Het RPB verschaft inzicht in de vraag naar bedrijfspercelen in relatie tot het beschikbare aanbod in zowel de West- als Oost Achterhoek. Uitgangspunt van het 

RPB beleid is dat er eerst optimaal gebruik wordt gemaakt van bestaande bedrijventerreinen voordat er nieuwe worden ontwikkeld. Voldoende ruimte voor 

bedrijvigheid blijft beleidsuitgangspunt, maar een overschot aan bedrijventerrein moet worden voorkomen. Verder vraagt de provincie Gelderland aan de 

gemeenten om extra aandacht te besteden aan kwalitatieve aspecten zoals een goede ruimtelijke inpassing, een zorgvuldige vormgeving en een zo laag 

mogelijke milieubelasting. De actualisatie van het RPB is in juni 2016 door de zeven gemeenten van de Achterhoek in gezamenlijk overleg ter hand genomen 

en zal naar verwachting in 2017 haar beslag krijgen. De actualisatie vindt in nauw overleg met de provincie Gelderland plaats. 

 

Samenwerkingsovereenkomst bedrijventerreinen West-Achterhoek. 

De gemeenten Doetinchem, Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Montferland hebben de gezamenlijke ambitie de ontwikkelingen op het gebied van bestaande 

en nieuwe bedrijventerreinen te stroomlijnen. Met als doel: 1) Werkgelegenheid voor de regio behouden, 2) Versnippering en verrommeling van bestaande 

en nieuwe locaties tegengaan, 3) Een duidelijk regionaal aanbod aan terreinen realiseren, aansluitend op de behoeften van de regio en 4) Onderlinge 

concurrentie op prijs en kwaliteit voorkomen. De West-Achterhoekse gemeenten ontwikkelen samen het A18 Bedrijvenpark en euregionaal bedrijventerrein 

DocksNLD. Tegelijkertijd knappen de gemeenten verschillende bestaande bedrijvenparken op. 
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Bedrijventerrein A18 Bedrijvenpark 

Het zuidelijke deel van het A18 Bedrijvenpark omvat 45,4 ha uitgeefbaar terrein. 

Het A18 Bedrijvenpark heeft een hogere milieucategorie – van milieucategorie 3 t/m 4.2 – en is met name bedoeld voor de grotere ruimtelijke vragen. De 

combinatie van hoge milieucategorie en veel ruimte maakt dat dit bedrijventerrein uitermate geschikt is voor grote industriële bedrijven uit de voeding- en 

maakindustrie. In 2011 is gestart met de uitgifte van kavels en op dit moment zijn er 4 bedrijven gevestigd op het A18 bedrijvenpark. In totaal nemen deze 

bedrijven 7,7 ha grond in beslag. 

 

Ook in 2016 was er in de markt niet veel beweging en heeft zich geen significante verandering in de vraag voorgedaan. Wel heeft een reeds gevestigd bedrijf 

een deel van haar optie gelicht en is circa 3600 m2 grond verkocht. Op dit moment is nog ongeveer 3,5 ha in optie en is er mondeling overeenstemming over 

de verkoop van circa 2,5 hectare. Daarnaast heeft een projectontwikkelaar een optie genomen op 4 ha voor de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw. 

Deze optie wordt pas gelicht wanneer zij hiervoor een klant hebben (voor de verhuur of de koop ervan).  

De economische recessie in Nederland is ten einde en bedrijven durven en willen weer investeren. Dat ziet men met name in de Randstad en Brabant, de 

Achterhoek blijft hier echter nog behoorlijk achterlopen. De markt voor kavels trekt wel wat aan en er zijn meer acquisitiegesprekken dan in de jaren 

voorheen, maar tot daadwerkelijke koop van kavels is het nog niet gekomen.  

De concurrentie (Duiven, Zevenaar, Arnhem en Nijmegen) blijft onverminderd groot en ook de omliggende gemeenten zoals Bronckhorst, Oude IJsselstreek 

en Montferland (tevens deelnemers in het samenwerkingsverband West Achterhoek) hebben een bestaande voorraad aan bedrijventerreinen waar lokale 

ondernemers nog steeds terecht kunnen alvorens zij voor de keus komen om naar het A18 Bedrijvenpark te verhuizen. 

 

Om toch kavels op het A18 Bedrijvenpark te verkopen zijn door de West Achterhoek extra inspanningen op het gebied van marketing & acquisitie gedaan. Er is 

een extern acquisiteur aangesteld, die uitgebreide ervaring heeft met het werven van grote (inter)nationale bedrijven. Daarnaast is er in 2016 en wordt er in 

2017 weer deelgenomen aan de belangrijkste vastgoedbeurs in Nederland (de PROVADA in Amsterdam). Ook wordt het A18 Bedrijvenpark regelmatig in 

kranten, media en vakpers gepromoot.  

Na rijp beraad heeft de Stuurgroep West Achterhoek gemeend het uitgiftetempo in realistische zin bij te stellen. Gelet op de ervaringen van de afgelopen 

jaren en de prognose voor de economische groei in de Achterhoek is de verwachte uitgifte verlaagd naar 3 ha per jaar.  

Dit vertaald naar een meerjaren uitgiftetempo wordt duidelijk dat het zuidelijke deel van het A18 Bedrijvenpark op zijn vroegst in 2028 volledig bebouwd zal 

zijn. Volgens de eerder gemaakte planning is in 2025 het noordelijke deel van het A18 Bedrijvenpark aan de beurt om bouwrijp gemaakt te worden om daar 

kavels uit te geven. Dit zal door de uitloop in uitgifte in het zuidelijke deel daar door ook doorschuiven. Voor het noordelijk deel betreft het een oppervlakte 

van 23,9 ha uitgeefbaar terrein. Zoals duidelijk moge zijn, gaat het hier om prognoses en dat de verdere uitgifte van kavels op het A18 bedrijvenpark in 

belangrijke mate afhangt van de ontwikkeling van deze markt (toename van vraag naar bouwgrond). 
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De gemeente Doetinchem heeft onlangs onderzocht hoeveel hectare aan bedrijfskavels zij in totaal in haar gemeente over de jaren 2011 tot en met 2015 

heeft uitgegeven. In totaal is er in totaal 9,9 ha uitgegeven. Voor de afgelopen jaren is dat gemiddeld ca 2 ha per jaar. Het langjarig gemiddelde is circa 3 ha 

per jaar en dat uitgangspunt komt nu overeen met het nieuwe raming met betrekking tot de uitgifte van grond voor het A18 Bedrijvenpark. 

    

3.4 3.4 3.4 3.4 KantorenKantorenKantorenKantoren    

    

De economische crisis en de veranderende marktvraag heeft overal grote sporen nagelaten. De kantorenleegstand neemt verder toe. Ondernemers 

hebben minder behoefte aan vierkante meters door het toenemend gebruik van flexwerken. Het kantooroverschot neemt in de Achterhoek toe; tot 

2040 60.000m2. Circa de helft van het overschot komt voor rekening van Doetinchem (28.000m2). Daarnaast zijn er kleine overschotten op 

Achterhoekse bedrijventerreinen en buitengebieden. Bureau Buiten heeft de provincie Gelderland eind 2014 geadviseerd om met de Gelderse regio’s 

regioplannen te maken om een evenwichtige kantorenmarkt te bereiken. Elementen die noodzakelijk zijn voor de plannen zijn onder andere het 

schrappen van zachte en zo nodig ook mogelijk harde plannen, het bevorderen van transformatie en herbestemmen. Voor de Achterhoek betekent dit 

het heroverwegen van de centrumgebied plannen. De vervangingsvraag voor kantoren is minimaal.  

Gelet op het provinciale onderzoek en de marktonwikkelingen is de grondexploitatie Hamburgerbroek Zuid voor wat betreft kantoorruimte in 2015 

afgesloten. Gemeente verwijst nu door naar leegstaande kantoren. 

 

Bestaande voorraad 

Ten aanzien van de bestaande kantoorvoorraad heeft de gemeente nauw contact met parkmanagementorganisaties en ondernemersverenigingen over 

het toenemende probleem en herontwikkeling van panden. Eigenaren zijn primair verantwoordelijk voor het aanpassen van panden om de kwalitatieve 

mismatch in vraag en aanbod te verkleinen. 

Gemeente denkt via parkmanagementorganisaties en ondernemersverenigingen mee over goede invulling van leegstaande panden. Daarnaast helpt de 

gemeente ondernemers bij concrete huisvestingsverzoeken. 

 

3.5 3.5 3.5 3.5 Detailhandel Detailhandel Detailhandel Detailhandel     

 

Binnenstad en aanloopstraten 

Veel stadscentra hebben het moeilijk. Om vitaal te blijven, zijn meestal ingrijpende maatregelen nodig die vragen om gecoördineerde actie door 

uiteenlopende partijen. Vanaf de start van haar binnenstadsvisie heeft onze gemeente aandacht voor deze proceskant. Behalve de gemeente en ondernemers 

werken ook bewoners mee aan de toekomst van de binnenstad. Die aanpak werpt vruchten af. Begin 2015 startte het gemeentebestuur een traject om de 

binnenstad en haar randen aantrekkelijk en vitaal te houden: het Aanvalsplan Binnenstad 2030. Vanaf het begin betrok de gemeente alle mogelijke relevante 

partijen bij het proces. Alle partijen namen individueel of groepsgewijs deel aan ‘walkshops’: wandelingen door het centrum om zo ‘op ooghoogte’ te laten 



 

 

 

22 

zien waar dingen volgens hen goed gaan of beter kunnen. De resultaten van die walkshops leidden samen met deskresearch tot een startdocument met als 

kernboodschap: de Doetinchemse binnenstad heeft door het compacte centrum, de menselijke maat en de regiofunctie een goede uitgangspositie, maar mist 

nog een helder profiel. Als wenkend perspectief schetste het stuk daarom drie mogelijke ‘toekomstvoorstellingen’, elk gebaseerd op een aspect van de 

identiteit van Doetinchem: een groene, gastvrije en slimme stad. Vervolgens werden de scenario’s voorgelegd aan de samenleving, in bijeenkomsten en met 

behulp van een online inwonerspanel. Ook werd een ‘StadsLab’ geopend: een leegstaand pand in het centrum waar mensen konden binnenlopen om hun 

visie te delen. In totaal leverde deze laagdrempelige ‘volksraadpleging’ meer dan 500 suggesties op voor de toekomst van de binnenstad. Door de overlap en 

samenhang was het mogelijk om ze uiteindelijk terug te brengen tot 63 unieke ideeën. Er kwam ook een rode draad naar voren: Doetinchem moet inzetten op 

het profiel van een gastvrije binnenstad in een decor van groen en water. De gemeente zette het op papier in een visie die de raad unaniem vaststelde.  

 

Het enthousiasme van de Doetinchemse bevolking stimuleerde het gemeentebestuur ertoe haar ook bij het vervolgproces te betrekken en een soortgelijk 

proces voor de visieontwikkeling van de aanloopstraten de Terborgseweg en de Veentjes te organiseren. Een oproep om bij te dragen aan het maken van een 

uitvoeringsagenda voor de binnenstad leverde zoveel respons uit de lokale samenleving op dat er meerdere groepen konden worden geformeerd met in 

totaal 80 betrokkenen. Elk van deze groepen was samengesteld uit bewoners, ondernemers en gemeenteambtenaren en hield zich bezig met een deelthema. 

De groepen samen hebben de visie geconcretiseerd in een uitvoeringsagenda die de gemeenteraad vóór de zomer van 2016 unaniem vaststelde. Op dit 

moment zijn de projecten allemaal in uitvoering en volgen de voorstellen voor de verdere ontwikkeling van de Terborgseweg en de Veentjes. Om ze te 

financieren heeft de gemeente Doetinchem tot 2019 één miljoen euro per jaar gereserveerd. Samen zetten de projectgroepen zich in om de kwaliteit van de 

binnenstad en haar randen te verbeteren. Duidelijk is dat bij het werken aan een toekomstbestendig stadscentrum de reis net zo belangrijk is als de 

bestemming: er zijn zoveel factoren die de toekomstige vitaliteit van de binnenstad bepalen dat het lastig is om te ver vooruit te kijken, laat staan tot 2030. 

Maar in plaats van af te wachten zijn de Doetinchemmers samen aan de slag gegaan.  

 

Wehl, Gaanderen en wijkcentra 

In Wehl heeft ook een soortgelijk participatieproces met ondernemers, inwoners en anderen plaatsgevonden.  

Partijen willen een dorpshart creëren en hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om hier naar toe te werken. Een belangrijke conclusie uit het 

dorpsplan was dat Wehl, door de grote spreiding van winkels, eigenlijk geen echt dorpshart kent. Daarnaast is er een groeiende leegstand in het 

winkelbestand. Deze situatie baarde veel burgers en ondernemers in Wehl grote zorgen. Daarom is de gemeente in gesprek gegaan met ondernemers, 

vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden om de mogelijkheden voor het concentreren van detailhandel en horeca te onderzoeken. Begin februari 

2017 zijn de gesprekken hierover afgerond en de eerste bewegingen zijn zichtbaar of staan op stapel voor uitvoering. De verplaatsing van de weekmarkt naar 

het Wilhelminaplein is al één van de resultaten, net zoals de invulling van enkele panden aan hetzelfde plein.  

In Gaanderen is de detailhandel (met twee supermarkten) en horeca sterk geconcentreerd rondom ’t Ganderije. Aandachtspunt is de toekomstbestendigheid 

van winkels buiten ’t Ganderije.  

Voor alle gebieden geldt, dat we de focus blijven leggen op de kwaliteit en concentratie van winkelgebieden.  



 

 

 

23 

Ten aanzien van wijkcentra streven we een evenwichtige verdeling van supermarkten over de stad na. De Dekamarkt is op Iseldoks gekomen. De visie op 

buurt- en wijkwinkelcentra zet in op een spreiding van supermarkten in de (boodschappen)centra: het centrum, twee wijkwinkelcentra (Overstegen en de 

Bongerd) en vier buurtsteunpunten, zodat iedere inwoner op korte afstand terecht kan voor de dagelijkse boodschappen. Voor supermarkten is een 

maximum maatvoering meegegeven, die verschilt per type centrum. Supermarkten hebben inmiddels hun plek gevonden binnen de boodschappenstructuur. 

Nu doet zich de situatie voor dat een groot aantal initiatieven spelen, vooral uitbreidingen om beter in te kunnen spelen op markt- en consumentenwensen. 

Op regionaal niveau is echter afgesproken het aantal winkelmeters te reduceren. Daarom gaan we in 2017 het beleid actualiseren om een toetsingskader voor 

(lopende) uitbreidingsverzoeken te ontwikkelen. Het betreft primair een (cijfermatige) onderbouwing om te kunnen beoordelen of een individuele uitbreiding 

al dan niet wenselijk is. Hierbij rekening houdend met de andere supermarkten (en hun uitbreidingsplannen) als ook het belang van de supermarkt voor het 

desbetreffende winkelgebied.  
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4. Financiën op hoofdlijnen per project4. Financiën op hoofdlijnen per project4. Financiën op hoofdlijnen per project4. Financiën op hoofdlijnen per project 

 

4.1 4.1 4.1 4.1 ViViViVijverberg Zuidjverberg Zuidjverberg Zuidjverberg Zuid    

    

Algemene projectinformatie 

Het plan Vijverberg Zuid betreft een woningbouwplan voor circa 170 woningen in verschillende prijsklassen. Van de circa 170 woningen wordt 40% 

aangeboden in particulier opdrachtgeverschap. De overige 60% is in optie bij marktpartijen. Na een aanvankelijk moeizame start van het project verloopt de 

verkoop van kavels boven verwachting goed.  

 

Betrokken partijen 

Gemeente Doetinchem en verschillende bouwbedrijven.  

 

Ontwikkelingen grondexploitatie  

Het verwachte resultaat per 1 januari 2017 bedraagt € 129.101 (positief). Ten opzichte van vorig jaar is het resultaat min of meer gelijk gebleven. De 

verwachte kosten en opbrengsten zijn gerealiseerd en er hebben zich geen onverwachte gebeurtenissen voorgedaan die hebben geleid tot grote afwijkingen.  

 

In 2016 zijn er in totaal 26 kavels verkocht. Daarvan zijn er 21 die als gevolg van afspraken met een ontwikkelaar in één keer door de betreffende ontwikkelaar 

zijn afgenomen. We zien momenteel een grote belangstelling voor het plan en het aantal opties op kavels neemt dan ook snel toe.  

 

Van de 103 nog niet verkochte kavels zijn er 32 in optie bij particulieren, 6 in optie bij marktpartijen en zijn er over 53 kavels concrete afname afspraken 

gemaakt met marktpartijen. Per saldo betekent dit dat er momenteel nog 12 vrij zijn.  

 

Zie voor een cijfermatig overzicht en verschillen ten opzichte van voorgaande jaren de tabel ‘projectkenmerken’.  

 

Risico’s en kansen 

Er heeft een risicoanalyse plaatsgevonden waarbij kansen en bedreigingen in beeld zijn gebracht en berekend. De hoogte van het risico bedraagt € 680.000. 

Ten opzichte van de risicoberekening van vorig jaar een verlaging van het risico van € 40.000. Het risico heeft vooral betrekking op een mogelijke stagnatie van 

de wat grotere kavels op termijn en een mogelijke overschrijding van de plankosten. 
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Vijverberg Zuid

Ruimtegebruik uitgeefbaar 68.698 m²

niet uitgeefbaar 45.129 m²

totaal 113.827 m²

Programma totaal verkocht te koop

rijwoningen 80 45 35

tweekap en vrijstaand 87 19 68

167 64 103

totaal gerealiseerd te realiseren

Opbrengsten (x 1 miljoen) 21,1€                         8,9€                            12,2€                         

Kosten (x 1 miljoen) 21,0€                         15,5€                         5,5€                            

Grondprijs standaard 250€                          /m²

Grondexploitatie 2015 2016 2017

boekwaarde (x 1 mln.) -8,5€                          -8,1€                          -6,7€                          

verwacht resultaat -74.791€                    157.261€                   129.101€                   

risico 960.000€                   720.000€                   680.000€                   

verwachte einddatum 2024 2024 2023

Activiteiten 2016 Kavels verkocht en gestart met woonrijpmaken. 

2017-2018 Verkoop kavels en gedeeltelijk woonrijpmaken.
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4.2 4.2 4.2 4.2 Wehl Wehl Wehl Wehl HeideslagHeideslagHeideslagHeideslag 

    

Algemene projectinformatie 

De realisatie van een woonwijk in Wehl met in totaal circa 231 woningen. Het plan wordt volledig door de gemeente ontwikkeld en bestaat uit de 

deelgebieden Koksgoed, Motketel en Ripperbansveen. De woningen worden gerealiseerd door particulier opdrachtgeverschap, collectief particulier 

opdrachtgeverschap, woningbouwcorporatie en een aantal marktpartijen.  

 

Betrokken partijen 

Gemeente Doetinchem, woningbouwcorporatie en marktpartijen.  

 

Ontwikkelingen grondexploitatie. 

Het verwachte resultaat per 1 januari 2017 bedraagt € 277.500 (positief). Ten opzichte van vorig jaar is het resultaat daarmee licht toegenomen. De 

verwachte kosten en opbrengsten zijn gerealiseerd en er hebben zich geen onverwachte gebeurtenissen voorgedaan die hebben geleid tot grote afwijkingen. 

 

De verkoop binnen het project Heideslag loopt goed. Zowel particulieren (3) als marktpartijen (23)hebben het afgelopen jaar kavels afgenomen.  

Bijna het gehele plangebied is al woonrijp gemaakt.  

 

Er staan nog 81 kavels te koop. Daarvan zijn er 35 in optie (vooral bij particulieren, een aantal bij marktpartijen) en 46 zijn nog vrij. We zien dat kopers nu wat 

vaker vanuit de regio komen en niet meer specifiek uit Wehl. 

 

Er is nog een budget van € 200.000 beschikbaar uit de spaarrisicoreserve voor herprogrammering.  

Zie voor een cijfermatig overzicht en verschillen ten opzichte van voorgaande jaren de tabel ‘projectkenmerken’.  

 

Risico’s en kansen 

Er heeft een risicoanalyse plaatsgevonden waarbij kansen en bedreigingen in beeld zijn gebracht en berekend. De hoogte van het risico bedraagt € 430.000 en 

is daarmee met € 40.000 afgenomen. Het belangrijkste risico is de afzet van de grotere en minder goed gelegen kavels.  
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Wehl Heideslag

Ruimtegebruik uitgeefbaar 75.855 m²

niet uitgeefbaar 248.082 m²

totaal 323.937 m²

Programma totaal verkocht te koop

rijwoningen 100 88 12

tweekap en vrijstaand 131 62 69

231 150 81

totaal gerealiseerd te realiseren

Opbrengsten (x 1 miljoen) 20,5€                         12,0€                         8,5€                            

Kosten (x 1 miljoen) 20,2€                         17,1€                         3,1€                            

Grondprijs standaard € 220 - € 250 /m². starterswoningen € 25.000

Grondexploitatie 2015 2016 2017

boekwaarde (x 1 mln.) -6,4€                          -5,8€                          -5,1€                          

verwacht resultaat 104.514€                   245.248€                   277.500€                   

risico 470.000€                   470.000€                   430.000€                   

verwachte einddatum 2023 2023 2022

Activiteiten 2016 Kavels verkocht en gestart met woonrijpmaken. 

2017-2018 Verkoop kavels en gedeeltelijk woonrijpmaken.
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4.3 4.3 4.3 4.3 IseldoksIseldoksIseldoksIseldoks 

    

Algemene projectinformatie 

Iseldoks bestaat uit twee fases. De eerste fase is afgerond, de ontwikkeling van de tweede fase is gestart. Het totale project betreft de ontwikkeling van 

wonen en detailhandel. De opstallen in de eerste fase worden gezamenlijk door Kondor Wessels Projecten (KWP) en de gemeente Doetinchem ontwikkeld. 

Daarvoor is een zogenaamde GEM opgericht. De tweede fase wordt door de gemeente Doetinchem ontwikkeld.  

  

Betrokken partijen 

Gemeente Doetinchem en marktpartijen. 

 

Ontwikkelingen grondexploitatie 

Het verwachte resultaat per 1 januari 2017 bedraagt ca. -€ 3.974.454 mln. (negatief). Er waren in 2016 zowel een aantal meevallers als tegenvallers. Per saldo, 

mede door een lagere rentestand, heeft dit geleid tot een lichte verbetering van het resultaat ten opzichte van vorig jaar.  

Er zijn een aantal financiële buffers beschikbaar om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen en of de uitgifte verder uit te kunnen faseren.  

Zie voor een cijfermatig overzicht en verschillen ten opzichte van voorgaande jaren de tabel ‘projectkenmerken’. Opvallend daarin is de toename van de 

boekwaarde. Dat is een direct gevolg van de fase waarin dit project zich bevind. Onder andere de aankoop van DS Smith in fase 2 en de aankoop van de 

parkeergarage in fase 1 zijn daar de oorzaak van.  

 

Opstalontwikkeling 

Als onderdeel van de afspraken met KWP voor de eerste fase is de gemeente achtervang voor 33 woningen indien deze na opheffing van de GEM nog niet zijn 

verkocht. De verkoop van deze woningen loopt inmiddels goed. Van de 33 woningen staan er momenteel nog 9 te koop, waarvan 4 in optie. De andere 

woningen in het complex zijn of door KWP verkocht (27) of worden door Sité verhuurd (32). Voor wat betreft de 38 zorgwoningen die in eigendom zijn bij de 

gemeente is na vele gesprekken en onderhandelingen met meerdere zorgpartijen geconcludeerd dat dit niet zal leiden tot volledige verhuur aan een 

zorgpartij. Ter voorkoming van leegstand en financieel nadeel worden deze woningen nu door de gemeente in de particuliere verhuur gebracht, waarbij de  

woningen indien gewenst nog steeds ook beschikbaar blijven voor zorg. De vulling van de commerciële ruimte is een verantwoordelijkheid van KWP. 

Momenteel is deze ruimte voor circa 70% gevuld.  

 

Fase 2 

De laatste aankoop heeft plaatsgevonden, oude opstallen worden gesloopt, bodemonderzoeken zijn gestart en de voorbereidingen voor het bouwrijpmaken 

zijn in volle gang. Voor de eerste 100 woningen zijn met twee marktpartijen ontwikkelings- en/of realisatieafspraken gemaakt. De start van de realisatie van 

fase 2 is voorzien eind 2017/begin 2018. Inmiddels is er een nieuwe website in de lucht gericht op de ontwikkeling van de tweede fase van Iseldoks.  
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Risico’s en kansen 

Er heeft een risicoanalyse plaatsgevonden waarbij kansen en bedreigingen in beeld zijn gebracht en berekend. De hoogte van het risico bedraagt € 830.000. 

Het belangrijkste risico heeft betrekking op tegenvallende uitgifte van grond in fase 2 (faseringsrisico) en eventuele tegenvallende kosten voor 

bodemsanering.   
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4.4 4.4 4.4 4.4 

Iseldoks

Ruimtegebruik uitgeefbaar 27.221 m²

niet uitgeefbaar 52.374 m²

totaal 79.595 m²

Programma totaal verkocht te koop

goedkoop 166 32 134

middelduur 234 47 187

duur 64 4 60

464 83 381

totaal gerealiseerd te realiseren

Opbrengsten (x 1 miljoen) 32,2€                         16,0€                         16,2€                         

Kosten (x 1 miljoen) 36,7€                         26,5€                         10,2€                         

Grondprijs gedifferentieerd

Grondexploitatie 2015 2016 2017

boekwaarde (x 1 mln.) -8,2€                          -2,9€                          -10,5€                        

verwacht resultaat -4.141.165€              -4.122.184€              -3.974.454€              

risico 860.000€                   840.000€                   830.000€                   

verwachte einddatum 2023 2023 2023

Activiteiten 2016 Verkoop woningen fase 1, woonrijpmaken fase 1.

Voorbereiding fase 2, laatste aankoop in fase 2 gerealiseerd.

2017-2018 Verkoop laatste woningen fase 1, bouwrijpmaken fase 2.
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HeelwegHeelwegHeelwegHeelweg 

 

Algemene projectinformatie 

Project Heelweg is een woningbouwlocatie inclusief maatschappelijke voorzieningen. Vanwege de financiële crisis en een faillissement zijn grote delen niet tot 

ontwikkeling gekomen. In het kader van de reductie van het aantal woningen is in de herziene woningbouwstrategie is er in 2016 voor gekozen het plan 

Heelweg in zeer beperkte vorm te ontwikkelen en daarna het gebied definitief af te ronden. Als onderdeel daarvan hebben de gemeente en Sité afspraken 

gemaakt over de afronding van de Saronixlocatie.  

 

Betrokken partijen 

In de huidige opzet zijn alleen nog gemeente en Sité partij in het plan Heelweg.  

 

Ontwikkelingen grondexploitatie 

Het verwachte grondexploitatieresultaat per 1-1-2017 bedraagt -€ 893.916 (negatief). Omdat er nog teveel werkzaamheden in het gebied moeten gebeuren 

wordt de grex, in plaats van eind 2017, eind 2018 afgesloten. De verkoop van de gemeentelijke kavels verloopt goed. Er staan nog 4 kavels te koop waarvan 3 

in optie.  

 

Zie voor een cijfermatig overzicht en verschillen ten opzichte van voorgaande jaren de tabel ‘projectkenmerken’.  

 

Op het Saronixterrein kan een supermarkt worden gerealiseerd. Het aandeel van 40% van deze locatie dat in eigendom was bij Sité, is conform afspraken uit 

2015/2016 inmiddels overgedragen aan de gemeente en doorgeleverd aan KWP. De gemeente is eigenaar van de overige 60% van deze locatie. Nu Iseldoks 

inmiddels is voorzien van een supermarkt treffen Gemeente en KWP samen de voorbereidingen om de supermarktlocatie op Saronix te gaan vermarkten.  

 

Risico’s en kansen 

De risico’s voor het plan Heelweg zijn beperkt; € 50.000. De looptijd van het project is kort en de investeringen hebben we goed in beeld. Er bestaat een risico 

dat één van de kavels vanwege de incourantheid ervan pas later wordt verkocht.  
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Heelweg

Ruimtegebruik uitgeefbaar 9.644 m²

niet uitgeefbaar 41.692 m²

totaal 51.336 m²

Programma totaal verkocht te koop

vrijstaand (kavels) 19 15 4

totaal gerealiseerd te realiseren

Opbrengsten (x 1 miljoen) 10,1€                         6,3€                            3,8€                            

Kosten (x 1 miljoen) 11,0€                         7,2€                            3,8€                            

Grondprijs € 220 - € 250 /m²

Grondexploitatie 2015 2016 2017

boekwaarde (x 1 mln.) -1,9€                          -2,1€                          -0,9€                          

verwacht resultaat -718.206€                  -894.674€                  -893.916€                  

risico 550.000€                   70.000€                     50.000€                     

verwachte einddatum 2019 2017 2018

Activiteiten 2016 Kavels verkocht en gestart met woonrijpmaken. 

2017-2018 Verkoop laatste kavels en ontwikkeling deel Saronixterrein.
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4.54.54.54.5    LookwartierLookwartierLookwartierLookwartier    

 

Algemene projectinformatie 

In het kader van de reductie van het aantal woningen en afspraken met Sité is in 2015 besloten het plan Lookwartier in zeer beperkte vorm te ontwikkelen en 

daarna het project af te sluiten. Het programma betreft nu nog acht kavels voor particulier opdrachtgeverschap en 26 woningen van Sité waarvan er 13 op 

voormalige gemeentegrond worden gebouwd.  

 

Betrokken partijen 

Gemeente Doetinchem en Sité. 

  

Ontwikkelingen grondexploitatie 

Het verwachte grondexploitatieresultaat per 1-1-2017 bedraagt -€ 2.511.077 (negatief). Omdat er nog teveel werkzaamheden in het gebied moeten gebeuren 

wordt de grex, in plaats van eind 2017, eind 2018 afgesloten. De verkoop van de gemeentelijke kavels verloopt goed. Alle acht kavels zijn in optie. Dit jaar 

worden er vier getransporteerd, de overige vier naar alle waarschijnlijkheid in 2018.  

 

Zie voor een cijfermatig overzicht en verschillen ten opzichte van voorgaande jaren de tabel ‘projectkenmerken’. 

    

Risico’s en kansen 

Risico’s kunnen zich nog voordoen op het gebied van de kavelverkoop. Dit risico is erg gering en berekend op € 20.000.  
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Lookwartier

Ruimtegebruik uitgeefbaar 5.907 m²

niet uitgeefbaar 4.000 m²

totaal 9.907 m²

Programma totaal verkocht te koop

sociale huurwoningen 13 13 0

vrijstaand (kavels) 8 0 8

totaal gerealiseerd te realiseren

Opbrengsten (x 1 miljoen) 8,8€                            7,5€                            1,3€                            

Kosten (x 1 miljoen) 11,4€                         10,1€                         1,3€                            

Grondprijs 250€                          /m² en € 30.000 per kavel

Grondexploitatie 2015 2016 2017

boekwaarde (x 1 mln.) -2,2€                          -2,3€                          -2,6€                          

verwacht resultaat -2.428.402€              -2.548.415€              -2.511.077€              

risico 110.000€                   100.000€                   20.000€                     

verwachte einddatum 2018 2017 2018

Activiteiten 2016 Verkoop kavels

2017-2018 Verkoop laatste kavels en woonrijpmaken.
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4.64.64.64.6    A18 Bedrijvenpark ZuidA18 Bedrijvenpark ZuidA18 Bedrijvenpark ZuidA18 Bedrijvenpark Zuid    

    

Algemene projectinformatie 

Het project A18 Bedrijvenpark betreft de ontwikkeling en realisatie van een regionaal bedrijventerrein, gelegen tussen de Doetinchemseweg, de 

Nieuwestraat, de Weemstraat en de A18. Het plan bestaat uit 2 fasen (zuidelijk- en noordelijk deel). Het zuidelijk deel is als eerste in exploitatie genomen. 

Vanwege gewijzigde regelgeving van uit de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is het noordelijk deel ook in exploitatie genomen. De verkoop richt zich 

met name op het zuidelijk deel. De ontwikkeling en realisatie van het A18 Bedrijvenpark (totale plangebied) maakt deel uit van een samenwerking met drie 

omliggende gemeenten. Alle deelnemers participeren als risicodragende partij in de grondexploitatie van het A18 Bedrijvenpark.   

 

Omdat de verkopen stagneren en de fasering niet meer realistisch was zijn er met de drie andere deelnemende gemeenten maatregelen getroffen om het 

bedrijventerrein weer toekomstbestendig te maken zodat we ook de concurrentie met andere bedrijventerreinen aankunnen. In februari 2017 hebben de vier 

gemeenteraden ingestemd met deze maatregelen. 

 

Betrokken partijen 

• Gemeente Doetinchem (35%) 

• Gemeente Montferland (25%) 

• Gemeente Bronckhorst (20%) 

• Gemeente Oude IJsselstreek (20%)  

 

Ontwikkelingen grondexploitatie 

Het verwachte resultaat per 1 januari 2017 bedraagt -€ 1.906.044 (negatief). Een groot verschil met het resultaat dat in het MPG van 2016 werd 

gepresenteerd (-€4,9 mln.). Om het bedrijventerrein toekomstbestendig te maken zijn in 2016 maatregelen voorgesteld die in februari 2017 door de vier 

raden zijn vastgesteld. Deze maatregelen; grondprijsverlaging, aanpassing fasering, projectfinanciering en inboeken bijdrage uit de gemeente Montferland, 

dragen er toe bij dat het bedrijventerrein toekomstbestendig is en het treffen van grote voorzieningen voorkomen kan worden. Dat er een bijdrage uit 

Montferland zou komen was vanaf de aanvang van de projecten A18 Bedrijvenpark en Dock NLD ook al voorzien. Echter, omdat de ontwikkelingen op 

DocksNLD voorspoedig verlopen (alles is verkocht of onder optie) maakt dat er nu concreet zicht is op de hoogte en het moment waarop de bijdrage uit 

Montferland kan worden ingeboekt in de grex A18 Bedrijvenpark. Ook de laatste actualisatie van de grex van DocksNLD toont aan dat de verwachte bijdrage 

vanuit Montferland (€ 8,3 mln.) nog steeds realistisch is.  

 

Gelijk met het vaststellen van de toekomstbestendige maatregelen in februari 2017 is ook de grondexploitatie van het zuidelijk- en noordelijk deel herzien en 

vastgesteld. De voorliggende herziening van de grex in het kader van het MPG 2017 zit daar in tijd erg dicht tegenaan. Omdat in deze grex (MPG 2017) onder 
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andere de definitieve boekwaarde is verwerkt, een actualisatie van de civieltechnische ramingen is opgenomen en de projectfinanciering meer concreet is 

ingevuld, leidt dit toch tot wat wijzigingen. De grex van het zuidelijk deel wordt wat negatiever, de grex van het noordelijk deel wat positiever. Per saldo een 

lichte verbetering van het resultaat ten opzichte van de grex zoals vastgesteld in februari 2017. 

 

Alle gronden in het zuidelijk deel zijn in eigendom van de gemeente. Het bouwrijp - en woonrijp maken voor het zuidelijk deel is nagenoeg afgerond. De 

vloeivelden (t.b.v. retentiecapaciteit) en het rabattenbos zijn in 2016 aangelegd. Daarnaast zal het laatste deel van de oude infrastructuur (deel Heislagseweg, 

deel Martinuslaan) en de geluidswal langs de A18 worden verwijderd. 

 

Begin 2017 is er een akkoord bereikt over de verkoop van 2,5 hectare aan een bedrijf. Verder lopen er nog verschillende opties. 

 

Zie voor een cijfermatig overzicht en verschillen ten opzichte van voorgaande jaren de tabel ‘projectkenmerken’. 

 

Risico’s en kansen 

Er heeft een risicoanalyse plaatsgevonden waarbij kansen en bedreigingen in beeld zijn gebracht en begroot. De hoogte van het risico is begroot op in totaal  

€ 2.290.000 (risicoaandeel gemeente Doetinchem o.b.v. 35%: € 801.500). Het belangrijkste risico betreft vooral de afzet van de bedrijfskavels.  
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A18 Bedrijvenpark - zuidelijk deel

Ruimtegebruik uitgeefbaar 458.449 m²

niet uitgeefbaar 102.083 m²

totaal 560.532 m²

Programma totaal verkocht te koop

bedrijfskavels in hectare 45,8 8,1 37,7

totaal gerealiseerd te realiseren

Opbrengsten (x 1 miljoen) 68,0€                         12,5€                         55,5€                         

Kosten (x 1 miljoen) 70,4€                         53,4€                         17,0€                         

Grondprijs gemiddelde prijs € 121 / m²

Grondexploitatie 2015 2016 2017

boekwaarde (x 1 mln.) -37,6€                        -39,7€                        -40,9€                        

verwacht resultaat -4.917.966€              -1.738.260€              -1.906.044€              

risico¹ 2.310.000€                2.510.000€                2.290.000€                

verwachte einddatum 2025 2025 2028

Activiteiten 2016 Marketing en acquisitie, toekomstbestendige maatrgelen.

2017-2018 Marketing en acquisitie, verkoop.

¹) 35% hiervan is toerekenbaar aan gemeente Doetinchem.
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4.7 A18 Bedrijvenpark Noord4.7 A18 Bedrijvenpark Noord4.7 A18 Bedrijvenpark Noord4.7 A18 Bedrijvenpark Noord 

 

Algemene projectinformatie 

Een aantal jaren geleden is het A18 Bedrijvenpark opgesplitst in een noordelijk deel en een zuidelijk deel. Het noordelijk deel (ten noorden van de 

Kemnadeweg) omvat ca 24 ha uitgeefbaar terrein. Dit plandeel was aanvankelijk niet in exploitatie genomen. Door gewijzigde regelgeving (BBV) is in februari 

2017, gelijk met het vaststellen van de toekomstbestendige maatregelen, het noordelijk deel nu wel in exploitatie genomen.  

 

De werkzaamheden op het noordelijk deel beperken we tot een minimum omdat eerst alle aandacht op het zuidelijk deel is gericht. Wel gaan we met de 

andere gemeenten in de west achterhoek in verband met overcapaciteit aan bedrijventerreinen in gesprek om te komen tot een beheersbare plancapaciteit 

in de regio. Compensatie, afwaarderen of exploiteren behoren daarbij allemaal tot de mogelijkheden. Het uitgangspunt zal zijn beheersbaarheid van de 

plancapaciteit en risicoreductie.  

De grex van het noordelijk deel gaat uit van een start uitgifte in 2029, aansluitend op de laatste uitgifte in het zuidelijk deel.  

 

Indien al dan niet op termijn uit behoefteramingen blijkt dat de toekomstige vraag naar bedrijfspercelen zodanig achterblijft dat de realisatie van het 

noordelijk deel niet meer noodzakelijk is, dan zou dit aanleiding kunnen geven om het noordelijk deel te saneren. De netto-saneringskosten komen overeen 

met de boekwaarde van dat moment minus de beschikbare voorziening. Op dit moment zou dat betekenen dat hiermee een saneringsbedrag gemoeid is van 

ca € 4,8 mln. In de risicoreserve van de gemeente Doetinchem is rekening gehouden met het gemeentelijk aandeel daarin van 35%; € 1,7 mln.  

 

Betrokken partijen 

• Gemeente Doetinchem (35%) 

• Gemeente Montferland (25%) 

• Gemeente Bronckhorst (20%) 

• Gemeente Oude IJsselstreek (20%) 

 

Ontwikkelingen grondexploitatie 

Voorgaande jaren viel het noordelijk deel onder de noemer van ‘niet in exploitatie genomen gronden’. Nu is vanwege BBV regelgeving het noordelijk deel 

formeel gezien wel in exploitatie genomen. Toch werden in voorgaande jaren haalbaarheidsberekeningen gemaakt om onder andere het 

weerstandsvermogen daarop af te stemmen. Nu het noordelijk deel in exploitatie is genomen zijn ook de toekomstbestendige maatregelen daar in verwerkt. 

Met name door de grondprijsaanpassing en de fasering neemt het tekort op deze grex toe. Echter, voor een juiste beoordeling hoe we er financieel voorstaan 

moeten beide grexen, zuid en noord, altijd in samenhang worden gezien. 
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Zie voor een cijfermatig overzicht en verschillen ten opzichte van voorgaande jaren de tabel ‘projectkenmerken’. 

 

Risico’s en kansen 

Zoals gebruikelijk bij elke project dat in exploitatie is genomen heeft er een risicoanalyse plaatsgevonden waarbij kansen en bedreigingen in beeld zijn 

gebracht en begroot. De hoogte van het risico is begroot op in totaal € 2.450.000. Daarvan is € 0,8 mln (35%) voor rekening van de gemeente Doetinchem. In 

ons weerstandsvermogen houden we rekening met het scenario dat we op termijn het noordelijk deel geheel zullen moeten afwaarderen. De totale kosten bij 

een sanering zijn voor Doetinchem € 1,7 mln. In de benodigde reserve is daarom rekening gehouden met een aanvulling van het projectrisico van € 0,8 mln. 

met nog eens € 0,9 mln. Zodat daarmee gezamenlijk € 1,7 mln. aan risicobuffer beschikbaar is en daarmee voldoende is geanticipeerd op het risico van 

sanering.    
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A18 Bedrijvenpark - noordelijk deel

Ruimtegebruik uitgeefbaar 238.560 m²

niet uitgeefbaar 50.788 m²

totaal 289.348 m²

Programma totaal verkocht te koop

bedrijfskavels in hectare 23,8 0 23,8

totaal gerealiseerd te realiseren

Opbrengsten (x 1 miljoen) 32,5€                         -€                           32,5€                         

Kosten (x 1 miljoen) 41,5€                         12,0€                         29,5€                         

Grondprijs gemiddelde prijs € 121 / m²

Grondexploitatie 2015 2016 2017

boekwaarde (x 1 mln.) -11,3€                        -11,7€                        -12,0€                        

verwacht resultaat -2.425.221€              -2.461.699€              -6.045.482€              

risico¹ ²) ²) 2.450.000€                

verwachte einddatum 2031 2031 2036

Activiteiten 2016 Toekomstbestendige maatregelen.

2017-2018 Nadere voorstellen toekomst noordelijk deel.

¹) 35% hiervan is toerekenbaar aan gemeente Doetinchem.

²) In 2015 en 2016 was noordelijkdeel nog niet in exploitatie en ook geen risicokaart. 
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5. Financiële prognose op portefeuilleniveau5. Financiële prognose op portefeuilleniveau5. Financiële prognose op portefeuilleniveau5. Financiële prognose op portefeuilleniveau    
    

5.1 Inleiding5.1 Inleiding5.1 Inleiding5.1 Inleiding    

Op basis van de financiële informatie per project uit het voorgaande hoofdstuk kan een financiële prognose op totaalniveau opgesteld worden (5.2). In dit 

hoofdstuk wordt ingegaan op de prognoses voor de Bouwgrond in Exploitatie (BIE, oftewel de actieve grondexploitaties) Vervolgens benoemen we enkele  

recente ontwikkelingen (5.3) en beschouwen we het gemeentelijke weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties.(5.4)  

    

5.2 Omvang Bouwgrond In Exploitatie (BIE)5.2 Omvang Bouwgrond In Exploitatie (BIE)5.2 Omvang Bouwgrond In Exploitatie (BIE)5.2 Omvang Bouwgrond In Exploitatie (BIE)    

De gerealiseerde kosten en opbrengsten t/m 2016 ad € 78,8 mln. (de zgn. boekwaarde) zijn verwerkt in de geactualiseerde grondexploitaties.  

In totaal zijn er 6 lopende grondexploitaties (BIE). Als alle uitgaven en inkomsten voor deze grondexploitaties zijn gerealiseerd, dan zal het verwachte 

eindsaldo € 19,2 mln. verliesgevend zijn. Dit is inclusief het verwachte eindresultaat van het A18 Bedrijvenpark (1ste en 2de fase), waarvan de gemeente 

Doetinchem 65% van het verlies € 7,4 mln. kan verhalen op de deelnemende gemeenten. Voor dit verwachte verlies zijn voorzieningen getroffen. Het totaal 

van deze voorzieningen zal na bijschrijving van rente gelijk zijn aan de verwachte verliezen (eindwaarde). Voor de voorzieningen verwijzen wij naar de bijlagen 

(bijlage overzicht voorzieningen 2017). 

 

Een volledig overzicht van alle nog te realiseren kosten en 

opbrengsten binnen de grondexploitaties is weergegeven in 

de tabel op pagina 41. De tabel is opgedeeld in de tot nu toe 

gerealiseerde kosten en opbrengsten (de zgn. boekwaarde per 

1 januari 2017) en de in totaal nog te realiseren kosten en 

opbrengsten. Vervolgens zijn voor de meerjarenbegroting de 

kosten en opbrengsten gespecificeerd voor 2017 t/m 2021. 

 

De kosten en opbrengsten voor 2017 en 2018 vormen de 

input voor de gemeentebegroting en is de basis voor de 

kredietaanvraag. Rekening houdend met de eerder verstrekte 

kredieten is aanvullend een budget van in totaal € 5,2 mln. 

nodig voor de BIE gronden, inclusief de exploitatie 

overeenkomst Wijnbergen (zie toelichting 5.3.2 en de bijlage 

kredietaanvraag 2017). 
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5.35.35.35.3 RRRRecente ontwikkelingen ecente ontwikkelingen ecente ontwikkelingen ecente ontwikkelingen     

    

5.3.1 Materiële vaste activa, strategische gronden 

De strategische gronden dienen volgens de BBV voorschriften op de balans te worden opgenomen onder “Materiële vaste activa”. De omvang van deze niet in 

exploitatie genomen gronden bedraagt 29,9 ha en zal voorlopig niet tot ontwikkeling komen. Deze gronden zijn gewaardeerd voor € 6,- per m2, en met een 

totale boekwaarde van € 1,8 mln. Deze gronden zullen we in de toekomst nog een bestemming geven. De beheerskosten van deze gronden kunnen niet 

worden bijgeschreven, waardoor de boekwaarde constant blijft. De verwachte beheerskosten zijn structureel opgenomen in de gemeente begroting.  

 

 
 

 

5.3.2 Vordering n.a.v. exploitatieovereenkomsten 

Voor de ontwikkeling van het gebied Wijnbergen Midden Westen, t/m/ 2023, hebben we op grond van de overeenkomst een “vordering” op de ontwikkelaar 

en is voor een deel ad € 4,2 mln. (EVZ excl. rente) verwerkt in de balans van de gemeente. De nog te verhalen bijdrage aan bovenwijkse voorzieningen; € 3,4 

mln., is afhankelijk van de hoeveelheid uit te geven grond (woningen). Pas na ontvangst zullen de ontvangen bedragen voor een bestemming worden ingezet , 

middels een bestemmingsvoorstel (BBV-voorschriften). (zie onderstaand overzicht.)  

Daarnaast hebben we een vordering op de plankosten. Voor de komende jaren verwachten we per jaar een bedrag van € 40.000 voor plan- en beheerkosten, 

waarvan we ca € 25.000 kunnen we verhalen. In de jaarrekening 2016 is de voorziening voor niet verhaalbare toekomstige plan- en beheerskosten 

Strategische gronden   
project/locatie nr boekwaarde

Ruimzicht 92010 -130.680

De Veentjes 2e fase 92022 -90.000

Wonen op het Randje 92050 -45.000

Holterhoek 92140 0

De Pas 't Straatje 98514 -15.600

Lamsweerde 98942 -23.970

Nieuwe Kerkweg 98946 -132.002

Europaweg Recr voorz. 98958 -49.892

Wynbergen Wonen oosten 98960 -636.798

Heideslag 2e fase 98971 -651.084

Totaal -1.775.027
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toegevoegd aan de reserve bouwgrondexploitaties. Het ongedekte tekort kunnen we hieruit financieel afdekken. In de kredietaanvraag voor de jaren 2017 en 

2018 nemen de kosten van € 40.000 per jaar mee om in de begroting te kunnen verwerken. 

 

 
 

5.3.3 Vennootschapsbelasting (Vpb) 

• De beoordeling van de Vpb-positie van het grondbedrijf van Gemeente Doetinchem is gebaseerd op de op 6 november 2015 door het SVLO (werkgroep 

van diverse overheden) gepubliceerde handreiking over de Vpb-plicht. 

Het betreft een “verticale” benadering waarbij alle uitgaven en inkomsten uit het verleden en in de toekomst van alle projecten (BIE) worden 

meegewogen.  

• Op basis van de kasstroomoverzichten en de bedrijfseconomische boekwaarde zijn de beoordeelde grondexploitaties verlieslatend. Fiscaal kan alleen de 

werkelijk betaalde rente over het vreemde vermogen worden toegerekend (ook volgens de nieuwe BBV- voorschriften). De toerekenbaarheid van de 

historische rente en toekomstige rente leiden tot een correctie van het bedrijfsmatige resultaat. Op grond hiervan is de gemeente Doetinchem voor de 

grondexploitaties niet onderworpen aan vennootschapsbelastingplicht omdat niet wordt voldaan aan het winstvereiste. Of te wel we komen niet door de 

ondernemingspoort. Dit moet overigens nog wel bevestigd worden door de belastingdienst. 

 

5.3.4 A18 Bedrijvenpark 

De door de raad in februari 2017 vastgestelde toekomstbestendige maatregelen zijn verwerkt in de grondexploitatie. Eén van de maatregelen is een bijdrage 

van het bedrijfsterrein DocksNLD in Montferland, welke afhankelijk is van de winst. Bij niet realisatie van deze winst zullen de deelnemende gemeenten garant 

staan ter grootte van het bedrag dat niet door winst wordt gedekt. Dit risico hebben we niet gekwantificeerd en jaarlijks zullen we deze ontwikkeling volgen. 

Volgens het (concept) Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) is de planvoorraad in de regio te groot. Het A18 Bedrijvenpark te Doetinchem en het 

bedrijventerrein DocksNLD te Montferland zijn onderdeel van de SOK. Daarnaast hebben de deelnemende gemeente zelf ook nog projecten en/of particuliere 

terreinen.  

Exploitatie overeenkomst Wijnbergen midden westen bedragen x mln.

Omschrijving Aantal Tarief Totaal vordering Afgerekend 

t/m 2016

nog te 

verhalen

periode

EVZ Bijdrage 650 woningen 10.479€          6,8 1,6 5,2 t/m 2023

Plankosten 0,5 0,3 0,2 t/m 2023

Bijdrage fonds bovenwijks 156021 m2 € 28 - € 28,50 4,4 1,0 3,4 t/m 2023

Totaal 8,8
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Alles ontwikkelen is misschien een utopie ook in relatie tot de groei in de regio. Maar het is op dit moment niet te overzien welke gemeenten de meeste 

financiële pijn zal leiden. Nu een besluit nemen tot het saneren van het A18 Bedrijvenpark 2de fase is te prematuur. Risicomanagement is voor deze 

ruimtelijke ontwikkeling belangrijk en is door de stuurgroep van de SOK opgepakt en we verwachten nadere voorstellen van de stuurgroep hoe om te gaan 

met de 2de fase A18 Bedrijvenpark.. 

In de jaarrekening 2016 is voor een eventuele sanering een risico geduid van € 1,7 mln, zijnde het 35% aandeel. Bij het opmaken van deze actualisatie hebben 

we zoals gebruikelijk voor een grondexploitatie een risicokaart opgemaakt voor dit project. Om dubbele risico’s te voorkomen voor ons benodigde weerstand-

capaciteit is het bedrag van € 1,7 mln, gesplitst in € 0,8 mln. voor de daadwerkelijk ontwikkeling (risicokaart) en € 0.9 mln. voor een eventuele sanering. (zie 

hoofdstuk 5.4 “weerstand-capaciteit voor grondexploitatie”) 

 

5.3.5 Het rekeningsresultaat voor het jaar 2017 van het MPG 2017 

Het financiële rekeningsresultaat 2017 van dit MPG is €    0,45 mln. positief. Voor de verliesgevende exploitaties worden direct voorzieningen getroffen. Per 

saldo is het verwachte verlies op de projecten lager, daardoor valt dit bedrag vrij ten gunste van het rekeningsresultaat 2017. Dit geldt met name voor de 

projecten Iseldoks en A18 Bedrijvenpark als gevolg van lagere (financierings)kosten. Zoals gebruikelijk worden positieve en negatieve resultaten uit 

grondexploitaties toegevoegd aan de reserve bouwgrondexploitaties. In onderstaande beschouwing van het de reserve bouwgrondexploitaties hebben we dit 

bedrag meegenomen. 

    

5.4 Weerstandscapaciteit voor grondexploitaties 5.4 Weerstandscapaciteit voor grondexploitaties 5.4 Weerstandscapaciteit voor grondexploitaties 5.4 Weerstandscapaciteit voor grondexploitaties  

 

Voor de herijking van onze woningbouwstrategie hebben wij in de begroting 2016 in het programma “Wonen en Woonomgeving” voor de periode 2016 t/m 

2019 ad € 9 mln. gereserveerd. Deze middelen zullen na goedkering van de raad worden ingezet. Om het verloop van deze reserve inzichtelijk te houden 

worden deze middelen in eerste instantie gestort in een spaarrisico-reserve “herijking woningbouw”. In de MPG 2016 van vorig jaar en in dit MPG 2017 is 

reeds rekening gehouden met de onderhandelingsresultaten van de projecten Heelweg en Lookwartier in relatie tot de herijking woningbouw, in totaal is over 

beide jaren is € 4,8 mln. ingezet voor deze twee projecten. Verder zijn er (pré)contractuele afspraken met een ontwikkelaar over sanering/compensatie ter 

waarde van € 0,5 mln. en is er € 0,1 mln. gereserveerd voor extra benodigde capaciteit om de planologische maatregelen zoals opgenomen in de HWS te 

kunnen uitvoeren. Derhalve is er nog € 3,6 mln. beschikbaar.  
 

De reserve Bouwgrondexploitaties vertegenwoordigt ons weerstandscapaciteit. Met het oog op de toekomst brengen we de ontwikkeling van de reserve 

Bouwgrondexploitaties in de volgende paragraaf in beeld. Vervolgens zetten we de ontwikkeling van de reserve af tegen alle risico’s. Hieruit moet blijken of de 

reserve c.q. weerstandcapaciteit toereikend is voor de komende jaren (zie figuur 1). 
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5.4.1 Verwachte beschikbare reserve Bouwgrondexploitaties 

Na goedkeuring van het bestemmingsvoorstel van de jaarrekening 2016, bedraagt het beginsaldo van de reserve Bouwgrondexploitatie per 1-1-2017 € 9,3 

mln. Ten gunste van dit saldo komen gefaseerd onderstaande bedragen beschikbaar, waardoor deze reserve de komende 8 jaar zal groeien naar een hoogte 

van € 11.9 mln. Het gaat om de volgende toevoegingen: 

 

• het geraamde bedrag uit de meerjarenbegroting in 2017 van € 1 mln. (onderdeel van restant te sparen ad €4,6 mln. van de Taskforce maatregelen uit 

2010 en was onderdeel van de toen genoemde € 29 mln.) 

• de structurele bijdrage van € 23.650, zijnde de dekkingsmiddelen genoemd bij het raadbesluit in juni 2013 over de Toekomst van het project Iseldoks en 

de wijziging van de rekenrente in 2014 en de wijziging van de BBV-voorschriften 2016 (rente/strategische gronden); 

• gedurende 6 jaar een bijdrage van ca € 162.250 vanuit de grondexploitatie Vijverberg (dekkingsmiddelen zoals genoemd bij het raadbesluit in juni 2013 

over de Toekomst van het project Iseldoks); 

• Eenmalig voordeel van € 0,456 mln. zijnde het positieve resultaat van deze MPG 2017  

 

  

5.4.2 Benodigde weerstandscapaciteit  

In totaal hebben we een bedrag van ca. € 10,2 mln. (jaar 2025) nodig om de te verwachte risico’s op te kunnen vangen. Hieronder beschouwen we uit welke 

risico componenten dit is opgebouwd: ▪ € 3,7 mln. Risicokaarten per project   

Op basis van de projectkaarten is dit bedrag benodigd om de project specifieke risico’s op te vangen. Het totaal van de projectrisico’s nemen ten opzichte 

van vorig jaar met € 0,6 mln. toe. Deze toename is met name een gevolg van de 2de fase A18 Bedrijvenpark (zie hoofdstuk 5.3.4)  ▪ € 2,7 mln. Overall Faseringsrisico woningbouw    

De gemeentelijke projecten hebben een omvang van in totaal 523 woningen, waarvan 330 woningen in het goedkope- tot middensegment (<€ 60.000 per 

kavel) en 193 in het duurdere segment (> € 60.000 per kavel). In de projecten zijn naar verwachting in 2023 alle gronden verkocht. Maar in het “overall” 

faseringrisico gaan we uit van 2035 en houden 8 dure kavels en 40 betaalbare kavels per jaar aan. Echter, voor het jaar 2017 houden we een hoger aantal 

dure kavels aan vanwege het grote aantal opties. We gaan er hierbij van uit dat 40% van de opties wordt gelicht. Daardoor daalt het risico t.o.v. vorig jaar 

met circa € 1,3 mln.  ▪ € 1 mln. Overall afzetrisico woningbouw  

Uitgangspunt is dat we uiteindelijk alle woningbouwkavels verkopen, echter het is niet uit te sluiten dat een deel onverkocht blijft; 
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▪ € 1,6 mln. Herprogrammeringsrisico   

Met het terugtrekken van ontwikkelaar KWP uit de ontwikkeling Iseldoks hebben we bij de besluitvorming van ‘Toekomst Iseldoks’ een overall risico van  

€ 2 mln. aangehouden voor verdere afwaardering van de grondopbrengst. In 2014 is naar aanleiding van de afwikkeling van de bouwclaim ‘Wijnbergen 

het Oosten’ een bedrag van € 0,36 mln. verwerkt. ▪ € 0,3 mln. Overige risico’s  

Dit betreft de dekking uit de grondverkoop van Holterhoek voor de subsidie van de Villa aan de Grutstraat, conform raadsbesluit van herinrichting 

stadsfront (april 2015). En voor het project Wijnbergen Midden Westen is een bedrag voor de toekomstige niet verhaalbare plan- en beheerskosten 

opgenomen van € 100.000.(zie hoofdstuk 5.3.2) ▪ € 0,9 mln. Risico A18 Bedrijvenpark  

Dit betreft het risico van een eventuele sanering van de 2de fase, ook in relatie tot de risicokaart per project (zie hoofdstuk 5.3.4)  

 

In de onderstaande figuur (figuur 1) zijn de hiervoor opgesomde risico’s gestapeld weergegeven. Ten opzichte van deze risico’s vertegenwoordigt de donkere 

lijn de ontwikkeling van de reserve Bouwgrondexploitaties in de komende jaren. Zichtbaar is dat het gewenste niveau van de reserve in 2018 zal zijn bereikt. 
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5.55.55.55.5    Reserve bovenwijkse voorzieningenReserve bovenwijkse voorzieningenReserve bovenwijkse voorzieningenReserve bovenwijkse voorzieningen    

De reserve bovenwijkse voorzieningen wordt gevormd door afdrachten en onttrekkingen ten behoeve van de bekostiging van grote infrastructurele 

investeringen. De nota bovenwijkse voorzieningen is in 2015 opnieuw vastgesteld voor een periode van vier jaar. Jaarlijks wordt in het MPG de stand van 

zaken met betrekking tot deze reserve gegeven. De ontvangen bijdragen over 2016 zijn conform de verwachtte opbrengsten. Op dit moment is er geen 

aanleiding om financiële maatregelen te treffen. Omdat er in de toekomst weinig tot geen nieuwe voeding voor de reserve wordt verwacht gaan we het 

komende jaar onderzoeken of het in stand houden van de reserve bovenwijkse voorzieningen nog toegevoegde waarde voor de gemeente heeft.  
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6.Bijlagen6.Bijlagen6.Bijlagen6.Bijlagen    
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Overzicht voorzieningen 2017
Actualisatie 2017-2018 Bedragen x € 1,000

Projecten

Grex 

Resultaat 

NCW  1 jan 

2017

Grex 

Resultaat 

NCW 31 dec 

2017 (rente) 

Rente 2018 

t/m 

einddatum

Verwacht 

Grex 

Eindresultaat

Jaar van 

afsluiting 

project Toelichting

Saldo 

Voorziening  

jan 2017

rente 

bijschrijving 

2017

Aanvulling 

voorziening 

(resultaat 

2017)

Saldo 

Voorzieining 

dec 2017

Bouwgronden In Exploitatie (BIE)

Iseldoks -3.974 -4.054 -512 -4.566 dec-23 4.205 84 -235 4.054

Heelweg (gemeentelijk deel) -894 -912 -18 -930 dec-18 913 18 -19 912

Lookwartier -2.511 -2.561 -51 -2.613 dec-18 2.600 52 -90 2.561

A18 Bedrijvenpark (fase 1) -1.906 -1.944 -473 -2.417 dec-28 100% 1.773 35 136 1.944
A18 bedrijvenpark (fase 2) -6.045 -6.166 -2.817 -8.983 dec-36 100% 6.490 130 -453 6.166
Eindtotaal -15.331 -15.637 -3.871 -19.509 15.980 320 -662 15.637

Vordering op deelnemende gemeenten:
65% aandeel A18 bedrijvenpark -5.168 -5.272 -2.139 -7.410 5.371 107 -207 5.272

gemeentelijk resulaat 2017 -456 35% aandeel


