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Op dit moment is  sprake van een aanzienlijke hoeveelheid aaneengesloten verharding op de plek 
waar voorheen basisschool De Karavaan heeft gestaan, een noodgebouw waar kinderdagverblijf De 
Ukkies is ondergebracht en een grasveld van circa 4000m2 in combinatie met snippergroen.   
 
De nieuwe ontwikkeling op het terrein van De Karavaan e.o en het grasveld geeft dit deel van de wijk 
Kamelenspoor een ruimtelijke kwaliteitsimpuls en geeft invulling aan de maatschappelijke aspecten 
die genoemd zijn in de toekomstvisie Maarssenbroek en de prestatieafspraken met 
woningbouwcoöperatie Portaal. Dit  door te kiezen voor sociale woningbouw bestaande uit 57 (sociale 
huurappartementen en  9 starters koopwoningen ) in combinatie met maatschappelijke voorzieningen 
namelijk een beter en ruimer onderkomen voor het al aanwezige kinderdagverblijf De Ukkies en een 
zorgkruispunt/buurtkamer van circa 85m2. Daarnaast wordt de openbare ruimte functioneel ingericht 
waarbij de groen-, parkeer- en speelvoorziening op een logische wijze worden verdeeld.  
 
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 
€ 140.651- negatief. Teruggerekend naar nu praten we dan over een netto contante waarde van 
 € 117.945 ,- negatief.  Netto contante waarde is de eindwaarde contant gemaakt naar het huidige 
prijspeil. 
 
Een en ander betekent dus dat na verkoop van het terrein aan Portaal, het bouw –  en woonrijpmaken 
van het gebied en rekening houdende met een provinciale bijdrage van € 750.000,- de 
grondexploitatie naar verwachting negatief sluit. Vandaar dat het college voorstelt om bij de 
vaststelling van de jaarrekening over 2011 hiervoor een voorziening te treffen.  
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