
Bijlage: grondbedrijf toelichting per project (bouwgrond in exploitatie, BIE’s).

LEESWIJZER 

Bij de Managementrapportage 2016  is besloten om de jaarlijkse herziening van de 

grondexploitaties formeel te mandateren aan het college, onder restrictie dat het college al in de 

managementrapportage de belangrijkste ontwikkelingen aangeeft en in de paragraaf grondbeleid 

van de jaarrekening volledig verantwoording hierover aflegt. Hiertoe zal bij de jaarrekening per 

complex (bouwgrond in exploitatie) een actuele stand van zaken aan de raad worden voorgelegd, 

inclusief een toelichting op de significante wijzigingen. Om hieraan te voldoen hebben wij een 

kaartje met de ligging van de projecten, een overzicht van de projecten met de motivatie van de 

eventueel langere looptijd dan 10 jaar en per project een projectoverzicht opgesteld. 

Hieronder lichten wij kort toe welke informatie wordt getoond in de projectoverzichten. 

Kaart / projectgrenzen

In een kaart wordt de ligging van het plangebied inclusief de plangrenzen weergegeven.

Projectbeschrijving

In de projectbeschrijving wordt ingegaan op de projectinhoud. Onder andere komen aan de orde 

een stukje achtergrond, de actuele stand van zaken, met welke partijen er wordt samengewerkt en 

het te realiseren programma.

Boekwaarde en eindresultaat

Middels een staafdiagram wordt zichtbaar gemaakt wat er reeds gerealiseerd is aan kosten en 

opbrengsten (=saldo boekwaarde per 31-12-2017) en het verwachte projectresultaat bij afronding 

van het project op netto contante waarde. Vorig jaar werd hier het eindresultaat op eindwaarde 

gepresenteerd. Een positieve boekwaarde betekent dat er meer opbrengsten gerealiseerd zijn, dan 

dat er kosten gemaakt zijn.

Financiële toelichting

In dit tekstvak wordt een korte toelichting gegeven op de financiën van het project. Bij een 

verwacht negatief resultaat is hiervoor ten laste van de algemene bedrijfsreserve een 

verliesvoorziening getroffen. Bij een verwacht positief resultaat wordt dit resultaat ten gunste 

gebracht van de algemene bedrijfsreserve, op basis van de voortgang van het project.

Verantwoording 2017

De eerste tabel geeft inzicht in de geraamde gronduitgifte versus de gronduitgifte die daadwerkelijk 

afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Daarnaast wordt het nog te realiseren programma 

weergegeven. In de tweede tabel worden de geraamde kosten en opbrengsten afgezet tegen de 

gerealiseerde kosten. 

Toelichting 2017

In dit tekstvak worden de verschillen uit de verantwoording 2017 toegelicht.



Overzicht Bouwgrond In Exploitatie (BIE) gemeente ' s-Hertogenbosch per 31-12-2017
Gemeente 's-Hertogenbosch
10 april 2018

Bouwgrond in Exploitatie
(per 31-12-2017)

Einddatum
(per 31-12-..)

Motivering langere looptijd dan 10 jaar + relevante  beheersmaatregelen

121 Meerendonk 2018
122 J.Sluyterstraat 2020
20 Maaspoort 2020
226 Rietvelden Middenterrein 2018
232 Empel-oost 2020
233 Empel-zuid 2019
234 Empel-zuid/Rosmalense Plas 2030 Zie onderstaande "toelichting 'bedrijventerreinen".
236 Empel-noord 2019 Zie onderstaande "toelichting 'bedrijventerreinen".
263 Nuland Oost Pelgrimsche Hoeve 2026
264 Nuland Oost De Terp 2022 Zie onderstaande "toelichting 'bedrijventerreinen".
265 Vinkelse Slagen 2024
283 Bokhoven 2019
301 Kop v/h Ertveld 2030 Zie onderstaande "toelichting 'bedrijventerreinen".
314 Paleiskwartier 2021
326 Boschveld 2022
333 Ertveld zuid 2030 Zie onderstaande "toelichting 'bedrijventerreinen".
336 Rietvelden 2027 Zie onderstaande "toelichting 'bedrijventerreinen".
358 Willemspoort 2024
359 Brabantbad 2022
361 Groote Wielen 2026 In het deelgebied Groote Vliet is nog circa 11 hectare bedrijventerrein te ontwikkelen. Zie hiervoor 

de onderstaande algemene toelichting 'bedrijventerreinen'. 
392 Kom Rosmalen 2019
395 De Hoef 2020
403 Helfheuvel 2020
450 De Brand 2031 Zie onderstaande "toelichting 'bedrijventerreinen".
452 De Brand 2e fase 2026 Zie onderstaande "toelichting 'bedrijventerreinen".
605 Station 2018
90 Treurenburg 2030 Zie onderstaande "toelichting 'bedrijventerreinen".

Toelichting Bedrijventerreinen
Uitgangspunt op basis van historische verkopen is een gemiddelde afzet van 2,5 ha per jaar 
(1,5 ha per jaar 'regulier' en incidenteel een "grotere vis" 3 ha eens in de drie jaar).  Voor de 
periode na 2025 is het uitgangspunt een maximale uitgifte van 1,5 ha per jaar. Wij 
programmeren hiermee, een reële afzet aan bedrijventerreinen in onze grondexploitaties. 

Onze gemeente heeft op dit moment op een aantal bedrijventerreinen grond in de verkoop. Het 
is niet te voorzien waar de komende jaren wél en waar de komende jaren niet zal worden 
verkocht. Voorzichtigheidshalve hebben wij daarom de afzet van bedrijventerreinen in diverse 
grondexploitaties uitgesmeerd over een langere periode. Hiermee wordt voldaan aan het 
bovengenoemde uitgangspunt van 2,5 ha per jaar (na 2025 1,5 ha per jaar). 

De volgende beheersmaatregelen zijn hierbij relevant:
- In onze grondexploitatiebegrotingen zien we af van de indexering van de grondopbrengsten. 
We rekenen dus met gelijkblijvende grondprijzen per m². 
- Een tweetal complexen (De Terp, en Brand 2de fase) valt volledig binnen de tienjaarsperiode. 
- Bij het grondexploitatiecomplex Empel-Noord/Maasakkers  zijn nu al meer opbrengsten 
gerealiseerd dan dat er kosten zijn gemaakt. Bij dit complexen is het ook niet noodzakelijk om 

nog substantieel kosten te maken

- Bij overige in exploitatie zijnde complexen voorzien wij de afzet van bedrijventerreinen geheel 
of gedeeltelijk buiten de tienjaarsperiode. Tot die tijd houden wij de boekwaarde van die 
betreffende m²'s op een maximale waarde van € 40 per m². Het gaat hierbij om de complexen: 
Empel-Zuid/Rosmalense Plas, Kop van 't Ertveld, Ertveld Zuid, Rietvelden, De Groote Vliet, De 
Brand en Treuerenburg.
Bovenstaande overziende, achten wij het verantwoord bij de aangegeven complexen met 
bedrijventerreinen rekening te houden met een afzet buiten de voorgeschreven termijn van 10 
jaar. 





Meerendonk

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Vrije sector woningen
Bedrijventerrein

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

182.000€                       4.000€                     

0 woningen
0 m²

Geraamd 2017

0 m²

653.000€                       325.501€                 
Gerealiseerd 2017

0 m²

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
0 woningen0 woningen

In de Meerendonk zijn als uitbreiding van de Gestelse Buurt 166 woningen en de BBS Nieuw Zuid gerealiseerd.
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Boekwaarde Resultaat NCW 31-12-2017

In 2017 werd verwacht dat het complex afgesloten kon worden. In 2018 worden echter de laatste groenvoorzieningen aangelegd. In 
2017 is € 0,1 mln winst genomen ten gunste van de algemene reserve van het grondbedrijf. Het project wordt in 2018 afgesloten met 
een sluitende grondexploitatie.

De kosten openbare werken zijn lager uitgevallen dan geraamd. 



J. Sluyterstraat

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Vrije sector woningen
Bedrijventerrein

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

698.255€                       1.542.053€              
2.213.216€                    6.473.228€              

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017

0 m²0 m² 0 m²

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
29 woningen 86 woningen 2 woningen

Het projectgebied betreft het voormalige sportcomplex voor de jeugd van FC Den Bosch waarop 91 woningen gerealiseerd worden. In 
2017 is gestart met de bouw van de woningen.

In 2020 zal naar verwachting dit project worden afgesloten. In de FPG 2016 is een verwacht positief resultaat opgenomen van  €
0,75 mln. In 2017 is gebleken dat de grondopbrengsten hoger zijn dan geraamd en de kosten aanleg openbaar gebied lager zullen zijn 
dan geraamd. Dit leidt tot een extra postief resultaat van € 0,5 mln. Tezamen een verwacht positief resultaat van € 1,2 mln. Bij de FPG 
2017 is € 0,8 mio winst genomen ten gunste van de algemene reserve van het grondbedrijf. Bij afronding van het project in 2020 wordt 
een positief resultaat verwacht van  € 0,4 mln.  

De kosten zijn hoger als gevolg van het nemen van winst in 2017. De uitgifte van de kavels is in 2017 in sneltreinvaart verlopen. Dit 
betekent dat op 2 kavels na, alles is uitgegeven. Dit verklaart het  verschil tussen de geraamde en de gerealiseerde opbrengsten.
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Boekwaarde Resultaat NCW 31-12-2017



Maaspoort

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Vrije sector woningen
Winkels/horeca
Maatschappelijke voorzieningen

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

0 m²
0 m²

6.000 m²
1.800 m²

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
3 woningen

101.000€                       89.000€                   

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017

0 woningen0 woningen

40.000€                         495.000€                 

0 m²
0 m²

Maaspoort is grotendeels gerealiseerd. Er zijn nog 3 woningbouwkavels, een kavel voor horeca en een kavel voor maatschappelijke 
voorzieningen beschikbaar.
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Boekwaarde Resultaat NCW 31-12-2017

In 2020 zal naar verwachting dit project worden afgesloten. Bij de FPG 2017 is € 0,5 mln winst genomen ten gunste van de algemene 
reserve van het grondbedrijf. Bij afronding van het project wordt nog een positief resultaat verwacht van € 0,1 miljoen.

De kosten zijn hoger als gevolg van het nemen van winst in 2017.



Bedrijventerrein Rietvelden Middenterrein

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Bedrijventerrein

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

7.870 m² 20.987 m² 0 m²
Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren

5.286.000€                    6.818.000€              
1.163.000€                    924.000€                 

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017

Bedrijventerrein Rietvelden Middengebied betreft een perceel van 2 ha. Dit perceel is in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelings 
Maatschappij (BOM)  en Heineken geëxploiteerd. Het terrein wordt herontwikkeld tezamen met het naastgelegen terrein van Heineken. 
In 2017 is het terrein verkocht aan WDP en in 2018 wordt het convenant tussen de drie partijen beëindigd.
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Boekwaarde Resultaat NCW 31-12-2017

Bij afronding van het project in 2018 wordt voor de gemeente een verwacht negatief resultaat geraamd van € 0,8 miljoen. Hiervoor is 
reeds een voorziening getroffen ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf. 

De opbrengsten zijn hoger vanwege een hogere verkoopprijs. Daarnaast was de uitgifte van het Middenterrein modelmatig voorzien in 
de periode tot 2019, maar is in 2017 verkocht.



Empel Oost

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Sociale woningen
Vrije sector woningen

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
0 woningen 0 woningen 32 woningen
0 woningen 0 woningen 80 woningen

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
1.440.000€                    1.475.000-€              

-€                               -€                         

In de laatste fase van Empel Oost worden in samenwerking met Van Wanrooij/Zayaz en Hertogbouw plannen ontwikkeld voor de 
realisatie van 112 woningen.
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Boekwaarde Resultaat NCW 31-12-2017

In het FPG 2016 werd een positief resultaat verwacht van € 3,5 mln. In het FPG 2017 is de methode van winstnemen gewijzigd en is 
een deel van de reeds genomen winst  ad € 1,5 mln teruggedraaid. Bij afronding van het project in 2020 wordt voor het project Empel 
Oost een positief resultaat verwacht van € 4,8 mln. 

Het negatieve bedrag bij de kosten ontstaat door het terugdraaien van reeds genomen winst in 2017. In 2017 is met name gewerkt aan 
de planvorming voor de bouw van 112 woningen. Het bouwrijp maken van het terrein is gefaseerd naar 2018 i.p.v. 2017.



Empel Zuid

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Sociale woningen

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Maatschappelijke voorz. 0 m²0 m²

737.000€                      81.000€                   
655.000€                      12.000€                   

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
30 woningen0 woningen 0 woningen

650 m²

Empel-Zuid betreft een woongebied met aan de westzijde een sportcomplex (Emplina) en een basisschool (Wikveld 2).  

Voor het project wordt een negatief resultaat geraamd van € 2,8 mln. Hiervoor is reeds een voorziening getroffen ten laste van de 
algemene reserve van het grondbedrijf.

De kosten en de opbrengsten voor de ontwikkeling van een appartementengebouw van 30 woningen en een huisartsenpraktijk zijn een 
jaar opgeschoven.
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Boekwaarde Resultaat NCW 31-12-2017



Bedrijventerrein Empel Zuid en Rosmalense Plas

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Bedrijventerrein

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
1.030.000€                    436.000€                 
1.100.000€                    1.125.000€              

176.000 m² in ruste5.200 m² 5.200 m²
Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren

Op het bedrijventerrein Empel-Zuid en Rosmalense Plas kunnen bedrijven in de milieucategorie 1 tot en met 3.2  gevestigd worden.
Het totale terrein omvat 18,0 ha uitgeefbaar gebied.
Op het bedrijventerrein Empel-Zuid zijn 30 tijdelijke woningen gerealiseerd.

De uitgifte van bedrijventerreinen is gebaseerd op een modelmatige benadering, zie de "toelichting bedrijventerreinen" in het overzicht 
"Bouwgrond in Exploitatie". Het bedrijventerrein Empel Zuid Rosmalense Plas (176.000 m2 uitgeefbaar) is modelmatig niet benodigd
("in ruste"). Voorzichtigheidshalve zijn de gronden afgewaardeerd. Daarnaast is vanwege de verkoop van een kavel aan Appèl 
besloten, om voor de noodzakelijke investering in de infrastructuur een extra verliesvoorziening te treffen van € 1,1 mln. Bij afronding 
van het project wordt een negatief resultaat geraamd van € 5 miljoen. Hiervoor is reeds een voorziening getroffen ten laste van de 
algemene reserve van het grondbedrijf.

De geraamde kosten van 2017 zijn gedeeltelijk doorgeschoven naar 2018. 
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Boekwaarde Resultaat NCW 31-12-2017



Empel Noord

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Vrije sector woningen
Bedrijventerrein

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
21 woningen 0 woningen 21 woningen

0 m² 1.400 m² 6.200 m²

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
40.000€                         940.000€                 

690.000€                       260.000€                 

Empel-Noord is een gemengd gebied voor woningbouw en bedrijvigheid. In dit gebied bevindt zich tevens het kasteelpark.
Dit park is zodanig ingericht om de archeologische waarde van het kasteel "Empel" te bewaren en het oude kasteelterrein zichtbaar te 
maken.

De uitgifte van bedrijventerreinen is gebaseerd op een modelmatige benadering, zie de "toelichting bedrijventerreinen" in het overzicht 
"Bouwgrond in Exploitatie". Modelmatig is de uitgifte van bedrijventerreinen in dit project voorzien tot 2019. 
In 2017 is een winst genomen van € 0,9 mln ten gunste van de algemene reserve van het grondbedrijf. Bij afronding van het project in 
2019 wordt voor dit project nog een positief resultaat verwacht van € 1,0 mln. 

De kosten zijn hoger als gevolg van het nemen van winst in 2017. De in 2017 geplande grondverkopen zijn doorgeschoven naar 2018.
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Boekwaarde Resultaat NCW 31-12-2017



Pelgrimsche Hoeve

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Sociale woningen
Vrije sector woningen

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

13 woningen 15 woningen 75 woningen
Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren

114 woningen16 woningen 36 woningen

1.520.000€                   1.907.000€              
3.480.000€                   3.003.000€              

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017

In Nuland wordt in 5 fasen de uitbreidingswijk Pelgrimsche Hoeve gebouwd. In totaal worden hier nog ca 200 woningen gebouwd. In fase I, 
II en III zijn de gronden voor het grootste deel verkocht en volop in ontwikkeling. Komend jaar wordt het bestemmingsplan voor fase IV 
ontwikkeld en in procedure gebracht. Fase V volgt op een later moment.

Bij afronding van het project in 2026 wordt een negatief resultaat geraamd van € 7,5 mln. Hiervoor is reeds een voorziening getroffen ten 
laste van de algemene reserve van het grondbedrijf. 

In 2017 heeft er een versnelling in de uitgifte van vrije kavels plaats gevonden. Dit heeft tot gevolg dat er in 2017 meer opbrengsten zijn 
gerealiseerd. 
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Boekwaarde Resultaat NCW 31-12-2017



Terp

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Vrije sector woningen
Bedrijventerrein

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
0 woningen 0 woningen 3 woningen

0 m² 12.600 m² 18.700 m²

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
860.000€                       561.000€                 

2.110.000€                    3.853.000€              

Op het bedrijventerein De Terp is nog ca 1,8 ha beschikbaar om uit te geven in de milieucategoriën 2 en 3. In 2018 wordt de 
samenwerking met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) in dit project beëindigd. 

De uitgifte van bedrijventerreinen is gebaseerd op een modelmatige benadering. Het aantrekken van de markt voor bedrijventerreinen 
in Nuland afgelopen jaar heeft ervoor gezorgd dat de uitgifteplanning ingekort is. Bij afronding van het project in 2022 wordt voor het 
project een negatief resultaat geraamd van € 0,8 mln. Hiervoor is reeds een voorziening getroffen ten laste van de algemene reserve 
van het grondbedrijf. 

De uitgifte is met 1,26 ha hoger dan modelmatig geraamd. Dit verklaart de hogere opbrengsten in 2017
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Boekwaarde Resultaat NCW 31-12-2017



Vinkelse Slagen

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Sociale woningen
Vrije sector woningen

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
3 woningen 5 woningen 4 woningen
5 woningen 16 woningen 42 woningen

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
980.000€                       230.000€                 
740.000€                       1.410.000€              

In de Vinkelse Slagen worden de komende jaren op de gemeentegrond 65 woningen gerealiseerd. In 2017 zijn de eerste verkopen 
gerealiseerd. Daarnaast heeft Ruimte voor Ruimte al hun 10 vrije kavels uitgegeven. 

De gronden voor de 2de fase van Vinkelse Slagen zijn voorzichtigheidshalve afgewaardeerd.
Bij afronding van het project in 2024 wordt  een negatief resultaat geraamd van € 3,2 miljoen. Hiervoor is reeds een voorziening 
getroffen ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf.

In 2017 zijn er meer kavels verkocht dan geraamd. Het project is inmiddels grotendeels in aanbouw. De uitgaven zijn gedeeltelijk
uitgesteld. 
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Boekwaarde Resultaat NCW 31-12-2017



Bokhoven

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Vrije sector woningen
Bedrijventerrein

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
0 woningen 1 woningen 3 woningen

0 m² 0 m² 0 m²

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
20.000€                         187.000€                 

-€                               140.000€                 

Het project Bokhoven omvat de ontwikkeling van 5 gemeentelijke en 3 particuliere woningbouwkavels.
Van de 5 gemeentelijke kavels zijn 2 kavels verkocht.

In 2017 is een winst genomen van € 0,2 mln ten gunste van de algemene reserve van het grondbedrijf. Bij afronding van het project in 
2019 wordt voor dit project nog een positief resultaat verwacht van € 0,3 mln. 

De kosten zijn hoger als gevolg van het nemen van winst in 2017. In 2017 is er één kavel verkocht.
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Kop van het Ertveld

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Bedrijventerrein

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

-€                               150.900€                 

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
149.000€                       6.500€                     

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
0 m² 1.500 m² 10.250 m² in ruste

Kop van 't Ertveld is een bedrijventerrein gelegen aan de Ertveldplas waar bedrijvigheid in de milieucatagorie 1 t/m 3 en eventueel met 
ontheffing milieucatagorie 4 kan plaatsvinden. 

De uitgifte van bedrijventerreinen is gebaseerd op een modelmatige benadering, zie de "toelichting bedrijventerreinen" in het overzicht 
"Bouwgrond in Exploitatie". Het bedrijventerrein Kop van 't Ertveld (10.250 m2 uitgeefbaar terrein) is modelmatig niet benodigd voor 
2030 ("in ruste"). 
Bij afronding van het project wordt een negatief resultaat geraamd van € 0,6 mln. Hiervoor is reeds een voorziening getroffen ten laste 
van de algemene reserve van het grondbedrijf. 

De gerealiseerde grondopbrengsten waren in 2017 niet geraamd.
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Paleiskwartier

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017
\

Gronduitgifte:
Omschrijving
Vrije sector woningen
kantoren
commerciële voorz.

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
134 woningen 150 woningen 230 woningen
2.600 m² bvo 2.600 m² 17.600 m²

4.700 m² 9.400 m²4.700 m² bvo

306.000€                       4.674.000€              

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
1.078.000€                    1.926.200€              

De gemeente heeft eigendommen verworven, die verkocht worden aan de B.V. Paleiskwartier. De B.V. Paleiskwartier realiseert tot 
2020 ongeveer 27.000 m² kantoren/commerciële ruimten en 230 woningen.
Het in de diepere lagen gelegen verontreinigd grondwater wordt gesaneerd. 

In de FPG 2016 is een verwacht positief resultaat opgenomen van € 1,0 mln. Dit resultaat valt positiever uit als gevolg van hogere 
grondopbrengsten voor de bioscoop en het project Belvedère (circa € 1,0 mln). In 2017 is een winst genomen van € 1,5 mln ten gunste 
van de algemene reserve van het grondbedrijf. Bij afronding van het project in 2021 wordt voor dit project nog een positief resultaat 
verwacht van € 0,5 mln. 

De kosten zijn hoger als gevolg van het nemen van winst in 2017. De geraamde kosten voor bodemsanering en inrichting van de 
openbare ruimte zijn gedeeltelijk uitgesteld. 
Project Belvedere en Bioscoop zijn eerder gerealiseerd.
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Boschveld woningbouw

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Sociale woningen
Beleggershuur
Vrije sector woningen

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
0 woningen 0 woningen 31 woningen
0 woningen 0 woningen 28 woningen

44 woningen 44 woningen 40 woningen

2.933.000€                    3.168.000€              

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
1.555.000€                    1.431.000€              

In totaal worden er circa 165 woningen in de Boschveld gerealiseerd. Het CPO project in Boschveld is in aanbouw. Hier worden 18
sociale en 4 vrije sector woningen gerealiseerd. Van Wanrooij Projectontwikkeling is in 2017  gestart met de realisatie van de 1e fase 
van de bouw van ca 100 woningen (deels beleggershuur). Op de voormalige schoollocatie 't Boschveldje zijn door BrabantWonen 31 
appartementen en door Van Wanrooij 12 grondgebonden woningen gepland. 

Bij afronding van het project in 2022 wordt een negatief resultaat geraamd van € 7,1 miljoen. Hiervoor zijn reeds gemeentelijke 
middelen in de langetermijnplanning GSB gereserveerd.

Conform planning is de 1e fase van het project Hart van Boschveld in 2017 uitgegeven aan Van Wanrooij .
In het openbaar gebied zijn werkzaamheden uitgevoerd aan de Paardskerkhofweg en het bouwrijpmaken van het gebied Hart van 
Boschveld.
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Bedrijventerrein Ertveld Zuid

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Bedrijventerrein

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

-€                               -€                         

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
3.000€                           3.300€                     

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
0 m² 0 m² 11.700 m² in ruste 

Ertveld-Zuid is een bedrijventerrein waar bedrijvigheid in de milieucatagorie 1 t/m 3 kan plaatsvinden. 

De uitgifte van bedrijventerreinen is gebaseerd op een modelmatige benadering, zie de "toelichting bedrijventerreinen" in het overzicht 
"Bouwgrond in Exploitatie". Het bedrijventerrein Ertveld Zuid (11.700 m2 uitgeefbaar terrein) is niet benodigd voor 2030 ("in ruste"). 
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Bedrijventerrein De Rietvelden

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Bedrijventerrein
Bedrijventerrein
Verkoop vastgoed

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

0 m² 0 m² 21.300 m²

503.000€                       758.000€                 
3.629.000€                    3.529.000€              

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren

0 m² 0 m² 30.600 m² in ruste
5.900 m² 19.500 m² 74.000 m²

De Rietvelden is een bedrijventerrein met 104.500 m² uitgeefbaar terrein, waar bedrijvigheid in de zwaarste milieucatagorie kan 
plaatsvinden. 

De uitgifte van bedrijventerreinen is gebaseerd op een modelmatige benadering, zie de "toelichting bedrijventerreinen" in het overzicht 
"Bouwgrond in Exploitatie". Tot 2027 wordt modelmatig een afzet verwacht van 74.000 m². De afzet van 30.600 m² wordt modelmatig 
pas na 2027 verwacht ("in ruste"). 
Bij afronding van het project in 2027 wordt voor het project een negatief resultaat geraamd van € 5,4 mln. Hiervoor is reeds een 
voorziening getroffen ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf. Dit is circa € 0,4 mln lager in vergelijking met de FPG 
2016.
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Willemspoort, Bossche Grondbedrijf

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Sociale woningen
Vrije sector woningen excl. zuid

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

0 woningen 0 woningen 25 woningen

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
0 woningen 0 woningen 0 woningen

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
830.000€                       442.000€                 
300.000€                       312.000€                 

Heijmans Vastgoedontwikkeling, woningcorporatie Brabant Wonen en de gemeente ’s-Hertogenbosch werken samen in de CV/BV 
Willemspoort. De gemeentelijke grondexploitatie omvat de kosten van het bouwrijpmaken en de verkoop van de grond aan de CV/BV
Willemspoort. 
In het ruimtelijk kader Willemspoort is een nieuwbouwprogramma vastgesteld van totaal 300 tot 500 woningen in het noordelijk en 
zuidelijk deel en 18.000 m² tot 38.000 m² commerciële en zorgvoorzieningen in het zuidelijk deel. In het noordelijk deel van 
Willemspoort worden in totaal 322 woningen gerealiseerd. Voor het zuidelijk deel wordt momenteel een stedenbouwkundig plan 
opgesteld. 

Bij afronding van het project in 2024 wordt voor het project een negatief resultaat verwacht van € 2,8 mln. Hiervoor is reeds een 
voorziening getroffen ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf.

De kosten zijn lager uitgevallen als gevolg van het doorschuiven van een aantal kosten naar 2018 .
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Brabantbad

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Sociale woningen
Beleggershuur
Vrije sector woningen

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
0 woningen 0 woningen 30 woningen
0 woningen 0 woningen 40 woningen
0 woningen 0 woningen 50 woningen

-€                               -€                         

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
432.087€                       90.000€                   

De ambitie van het project is om drie woontorens te realiseren met een stedelijke en hoogwaardige woonkwaliteit inclusief een hoge 
duurzaamheidsambitie. De huidige planning  gaat uit van een startbouw van de circa 120 appartementen in 2020.

Bij afronding van het project  in 2022 wordt een negatief resultaat verwacht van € 2,2 mln. Hiervoor is reeds een voorziening getroffen 
ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf.

In de begroting voor 2017 werd rekening gehouden met de start van het bouwrijp maken van het gebied. Dit is als gevolg van de
vertraging in de planning uitgesteld. 
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De Groote Wielen

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Sociale woningen
Vrije sector woningen
Winkels/horeca
Bedrijventerrein
VAB terrein

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
83 woningen 59 woningen 192 woningen
213 woningen 128 woningen 828 woningen

0 m² 0 m² 4.500 m²
0 m² 0 m² 109.500 m²
0 m² 0 m² 12.500 m²

18.150.000€                  14.790.000€            

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
7.330.000€                    6.720.000€              

Het projectgebied betreft de eerste fase van een vinex-lokatie bestemd voor ca. 4.300 woningen, scholen, een winkelcentrum, sport- en 
recreatiezone en een bedrijventerrein. De zuidkant van De Groote Wielen Plas is voor het grootste gedeelte gereed. 
De noordkant van de Plas wordt de komende jaren ontwikkeld. Start bouw in De Lanen (voornamelijk grondgebonden woningen) is in 
2017 begonnen. Het Centrum krijgt naast een winkelcentrum en een school, zowel appartementen als grondgebonden woningen.
Op de Groote Vliet zijn 32 tijdelijke woningen gerealiseerd. 

Vanwege de in 2017 hogere gerealiseerde en voor komende jaren hogere verwachte grondopbrengsten per woning wordt bij afronding 
van het project in 2026 een positief saldo verwacht van € 6,9 mln. 
Ten behoeve van duurzaamheid is € 2,0 mln extra gereserveerd in de grondexploitatie. Het totaal bedrag voor het treffen van 
duurzaamheidsmaatregelen bedraagt nu € 2,5 mln. 

De geraliseerde opbrengsten en woningaantallen zijn lager dan geraamd, veroorzaakt door een vertraagde uitgifte in De Lanen. 
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Kom Rosmalen

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Vrije sector woningen
Winkels/horeca

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
21 woningen 39 woningen 0 woningen

3.900 m² 7.764 m² 0 m²

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
1.902.000€                    1.812.000€              
2.636.000€                    3.024.000€              

Het plan betreft de herontwikkeling van de zuidkant van het centrum van Rosmalen. Het programma  omvat 39 appartementen en 
8.100 m2 detailhandel en horeca. 

Het project zal naar verwachting in 2019 worden afgesloten met een sluitende exploitatie. 

De opbrengsten zijn met € 0,4 mln. hoger door de omzetting van beleggershuurwoningen naar koopwoningen. 
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De Hoef

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Sociale woningen
Vrije sector woningen

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
0 woningen 0 woningen 0 woningen
0 woningen 0 woningen 104 woningen

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
28.000€                         66.000€                   

-€                               20.000€                   

Op de locatie De Hoef zijn een nieuw ouderencentrum "De Annenborch", een appartementencomplex voor senioren "Het Hofgebouw" 
en 77 grondgebonden woningen gerealiseerd.
De planontwikkeling voor de realisatie van ca 100 woningen in het noordelijk deel van de Hoef nabij het spoor  is in volle gang.

Het project zal naar verwachting in 2020 afgesloten worden met een sluitende exploitatie.
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Herontwikkeling Helftheuvel

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Sociale woningen
Vrije sector woningen

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
0 woningen 0 woningen 0 woningen
0 woningen 0 woningen 0 woningen

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
165.000€                       249.000€                 

-€                               -€                         

Het project Helftheuvel betreft de herontwikkeling van woningbouw op de voormalige locatie van de Keuringsdienst van Waren. Hier
zijn 18 grondgebonden woningen en 34 appartementen gerealiseerd. Op de voormalige schoollocaties is reeds een Kindcentrum 
gerealiseerd "De Ontdekking" en in 2017 is aan de Rijzertlaan de bouw gestart van 10 grondgebonden woningen en 30 appartementen.
De mogelijke uitbreiding van het winkelcentrum Helftheuvel maakt eveneens onderdeel uit van dit project.

Bij afronding van het project in 2020 wordt een negatief resultaat geraamd van € 0,5 miljoen. Hiervoor is reeds een voorziening 
getroffen ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf. 
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Bedrijventerrein de Brand

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving  
Bedrijventerrein  
Bedrijventerrein
Bedrijventerrein

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

18.000€                         3.693.000€               
-€                               64.000€                    

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
0 m² 0 m² 17.600 m²
0 m² 0 m² 8.200 m² in ruste
0 m² 0 m² 58.000 m² verkantoriseren

Op het bedrijventerrein De Brand is nog 8,4 ha bedrijventerrein uit te geven in de milieucatagorie 1 t/m 3 en in het middengebied 
milieucatagorie 4. Van 5,8 ha wordt uitgegeaan dat deze verkantoriseerd worden.

De uitgifte van bedrijventerreinen van 8,4 ha is gebaseerd op de modelmatige benadering, zie de "toelichting bedrijventerreinen" in het 
overzicht "Bouwgrond in Exploitatie". In de FPG 2016 is een verwacht positief resultaat opgenomen van € 11,9 mln. Dit resultaat is gewijzigd 
als gevolg van het "in ruste" brengen van 6,6 ha. In 2017 is een winst genomen van € 3,7 mln ten gunste van de algemene reserve van het 
grondbedrijf. Na afronding van het project wordt nog een positief resultaat verwacht van € 1,6 mln.

De kosten zijn hoger als gevolg van het nemen van winst in 2017.
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Bedrijventerrein De Brand 2

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Bedrijventerrein

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Nog te realiseren

1.029.000€                    -€                         

0 m² 0 m² 86.500 m²

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
204.000€                       45.000€                   

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017

Het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein De Brand II is in procedure en voorziet bedrijvigheid op een langgerekte kavel van 8,7 
ha aan het Máximakanaal.

De uitgifte van bedrijventerreinen is gebaseerd op een modelmatige benadering, zie de "toelichting bedrijventerreinen" in het overzicht 
"Bouwgrond in Exploitatie". 
In 2026 wordt voor dit project een positief resultaat verwacht van € 0,9 mln.

De ruimtelijke ordeningsprocedure loopt nog, vandaar dat de uitgaven voor plan- en onderzoekskosten zijn vertraagd. In de raming voor 
2017 werd uitgegaan van een "modelmatige uitgifte" van 1 ha.
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Station

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Beleggershuur
Vrije sector woningen

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
0 woningen 0 woningen 0 woningen
0 woningen 0 woningen 0 woningen

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
194.000€                       79.000€                   

-€                               6.000€                     

Binnen de grenzen van dit plangebied hebben de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen een plek gekregen. Denk aan de realisatie
door Heijmans van de kantoren aan het Stationsplein en de 36 beleggershuurwoningen aan de Boschveldweg. Het Stationsgebied blijft 
ook de komende jaren een dynamisch gebied. In 2018 zal worden onderzocht waar de nu binnen dit project nog beschikbare middelen 
voor ingezet gaan worden. Wij bezien dit in het perspectief van de Spoorzone als totaal.
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Het project zal naar verwachting in 2018 afgesloten worden met een sluitende exploitatie.



Treurenburg (bedrijventerrein)

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Bedrijventerrein
Bedrijventerrein

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
152.000€                       632.300€                 
925.000€                       8.400€                     

6.200 m² 0 m² 4.300 m²
0 m² 0 m² 6.700 m² "in ruste"

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren

In Treurenburg kunnen bedrijven gevestigd worden in de bouwnijverheid, groothandel, lichte industrie en dienstverlening in de
milieucategorieën 1 tot en met 3, categorie 4 met vrijstelling. 
Inmiddels zijn 6 kavels uitgegeven, waaronder een kavel van ruim 5 ha voor de afvalstoffendienst. Er zijn nog 8 kavels beschikbaar 
(27.000 m²).

De uitgifte van bedrijventerreinen is gebaseerd op een modelmatige benadering, zie de "toelichting bedrijventerreinen" in het overzicht 
"Bouwgrond in Exploitatie". In de FPG 2016 was een positief resultaat voorzien van € 3,2 mln. In de FPG 2017 is dit resultaat bijgesteld 
naar € 1,1 mln. Het lagere resulaat is het gevolg van het "in ruste" brengen van 22.800 m² en het vertragen van de uitgifteprognose van 
2017 tot 2027 naar 2026 tot 2030. In 2017 is € 0,6 mln aan winst genomen. Bij afronding van het project wordt nog een positief 
resultaat verwacht van € 0,5 mln . 

De kosten zijn hoger als gevolg van het nemen van winst in 2017. In tegenstelling tot de modelmatige uitgangspunten zijn er geen
gronden uitgegeven.
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