
 

Geactualiseerde grondexploitatie “Gemeentewerf Kockengen” 
 
Projectbeschrijving Gemeentewerf Kockengen 
De grond waarop het huidige afvalinbrengstation is gesitueerd, is verkocht voor de realisering van een 
samenkomstgebouw. Voor dit afvalinbrengstation was binnen hetzelfde gebiedje een nieuwe locatie 
voorzien. Om een mogelijke desinvestering voor te zijn – er loopt een onderzoek naar de 
mogelijkheden om de bestaande lokaties in de gemeente op de een of andere wijze samen te voegen 
– opteert het college ervoor om deze functie tijdelijk bij een bedrijf onder te brengen. Het bestaande 
jeugdhok krijgt evenmin een nieuw gebouw, het bestaande gebouw wordt aangepast.  
 
 
Toelichting op de cijfers 
Het blad parameters geeft aan met welke percentages in de exploitatie wordt gerekend. Samengevat 
een rente van 4,5 % (rekenrente begroting), en een inflatie van 2%. Voor de kosten van voorbereiding 
en toezicht wordt 15% aangehouden (sloop, bodem en civieltechnische werken) en  voor de post 
onvoorzien 10%.  
 
Op blad 2 worden de kosten en opbrengsten geraamd en een fasering ingevoerd die op basis van de 
parameters van het blad parameters worden doorgerekend.  
 
Blad 3 laat samengevat zien wat de resultaten zijn. in 2014 sluiten deze grondexploitatie geraamd op 
€ 32.550,- positief. Teruggerekend naar nu praten we dan over een netto contante waarde van 
 € 28.524,- Netto contante waarde is de eindwaarde contant gemaakt naar het huidige prijspeil. 
 
Een en ander betekent dus dat na verkoop van het terrein voor het samenkomstgebouw, de 
aanpassing van het jeugdhonk, het tijdelijk onderbrengen van het afvalstation bij een bedrijf  en het 
aanhelen van het terrein een bedrag geraamd resteert van € 32.550,- Hierbij dient wel te worden 
opgemerkt dat tegelijkertijd gebruik wordt gemaakt van een gemeentelijke reserve van € 150.000,-. 
Als de exploitatie inderdaad zo uitpakt als voorzien zal het beroep op deze reserve dus € 32.550,- 
lager zijn.  
 

Peter Koster, teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling 
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