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DEEL A: TOELICHTING 
 
 
1. Inleiding 
 
 
1.1. Aanleiding Exploitatieplan 
 

Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (hierna te noemen: “Wro”) dient een 
Exploitatieplan te worden vastgesteld bij het Bestemmingsplan ‘Lage Heide Wonen’. Het 
Bestemmingsplan ‘Lage Heide Wonen’ maakt de realisatie van 355 grondgebonden 
woningen planologisch mogelijk. 
 
Artikel 6.12 lid 2 Wro en artikel 6.2.1a Besluit ruimtelijke ordening (hierna te noemen: “Bro”) 
bepalen dat de verplichting om een Exploitatieplan op te stellen vervalt, indien het 
kostenverhaal anderszins is verzekerd (anterieure overeenkomst met grondeigenaar of 
gemeentelijk grondeigendom), de noodzaak tot het vastleggen van nadere locatie-eisen 
ontbreekt (fasering, sociale woningbouw, particulier opdrachtgeverschap of eisen en regels 
voor het inrichten van de openbare ruimte) of sprake is van financiële kruimelgevallen. 
 
De gronden in het Exploitatiegebied zijn deels in eigendom van de gemeente en deels in 
eigendom van particuliere eigenaren. Met deze laatsten heeft de gemeente (nog) geen 
anterieure overeenkomsten gesloten, met als gevolg dat de gemeente gehouden is om 
gelijktijdig met het Bestemmingsplan Lage Heide Wonen een Exploitatieplan voor het 
Exploitatiegebied Lage Heide Wonen vast te stellen. 
 
Het Exploitatieplan is vastgesteld op 7 juli 2011 en is onherroepelijk geworden op 6 juni 
2012. Ingevolge artikel 6.15 Wro dient het Exploitatieplan na inwerkingtreding ten minste 
eenmaal per jaar te worden herzien, totdat de in dat Exploitatieplan voorziene werken, 
werkzaamheden en bouwwerken zijn gerealiseerd. Indien tegen een Exploitatieplan beroep 
is ingesteld, vangt de termijn aan op de dag nadat een beslissing omtrent het Exploitatieplan 
onherroepelijk is geworden. 
 
Op 19 december 2013 is de 1e herziening van het vastgestelde onherroepelijke 
Exploitatieplan “Lage Heide Wonen” gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Deze 1e 
herziening van het Exploitatieplan Lage Heide Wonen is 8 oktober 2014 onherroepelijk 
geworden.  
 
Dit voorliggende Exploitatieplan betreft de 2e herziening van het vastgestelde, 
onherroepelijke Exploitatieplan “Lage Heide Wonen”.  

 
 
1.2. Koppeling met bestemmingsplan ‘Lage Heide Wone n’ 
 

Het onderhavige Exploitatieplan Lage Heide Wonen behoort bij het Bestemmingsplan ‘Lage 
Heide Wonen’ en biedt mede een onderbouwing van de economische uitvoerbaarheid van 
het Bestemmingsplan. Het Bestemmingsplan maakt het juridisch-planologisch mogelijk het 
Exploitatiegebied Lage Heide Wonen te ontwikkelen tot woongebied, inclusief openbare 
ruimte met bijbehorende groenvoorzieningen. 
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De vaststelling van het exploitatieplan dient ertoe om: 
- de noodzakelijke juridische basis te leggen voor het kostenverhaal omdat in het 

bestemmingsplangebied met een deel van de particuliere eigenaren (nog) geen 
overeenkomst is gesloten waardoor het verhalen van kosten niet volledig anderszins is 
verzekerd. Derhalve was de gemeente verplicht om bij vaststelling van het 
Bestemmingsplan het exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wro vast te stellen. Het in 
rekening brengen van de te verhalen kosten vindt plaats bij de aan eigenaren te verlenen 
omgevingsvergunningen dan wel op grond van een later alsnog te sluiten overeenkomst; 

- vast te leggen in welke tijdvakken bouw- en aanlegactiviteiten dienen plaats te vinden; 
- eisen te stellen aan de woningbouwcategorieën sociale koop, sociale huur en particulier 

opdrachtgeverschap; 
- vast te leggen welke overige regels van toepassing zijn bij de bouw- en 

aanlegactiviteiten. 
 
Met inachtneming van het Bestemmingsplan ‘Lage Heide Wonen’ en het onderhavige 
Exploitatieplan Lage Heide Wonen kunnen particuliere eigenaren de aan hun eigendom 
toegekende bestemming zelf realiseren. De gemeente zal alsdan de te verhalen kosten in 
rekening brengen aan de eigenaren op basis van een posterieure overeenkomst of bij het 
verlenen van een omgevingsvergunning. De percelen in het Exploitatiegebied Lage Heide 
Wonen, die in eigendom zijn van de gemeente, worden door de gemeente bouwrijp gemaakt 
en als zodanig door de gemeente verkocht, waardoor het kostenverhaal middels de 
gronduitgifte is verzekerd. 

 
 
1.3. Leeswijzer 
 

Het Exploitatieplan Lage Heide Wonen bestaat uit een toelichting  met bijlagen (deel A), de 
Exploitatieopzet  met bijlagen (deel B) en de regels  met bijlagen (deel C). Conform artikel 
6.13 lid 1 Wro (verplichte onderdelen) en artikel 6.13 lid 2 Wro (niet verplichte onderdelen) 
zijn de verschillende verplichte en niet-verplichte onderdelen in dit Exploitatieplan Lage Heide 
Wonen verwerkt. 
 
In deel A Toelichting worden in de hoofdstukken 2 en 3 achtereenvolgens de omschrijving 
van het Exploitatiegebied, het grondgebruik en de te verwerven gronden gegeven. Hoofdstuk 
4 geeft een omschrijving van de werken, werkzaamheden en voorzieningen. Ten slotte wordt 
in hoofdstuk 5 een toelichting gegeven op de zogenoemde locatie-eisen van dit 
Exploitatieplan Lage Heide Wonen. 
 
In deel B Exploitatieopzet is de Exploitatieopzet opgenomen, die een raming van de 
inbrengwaarden van de gronden, van de andere kosten in verband met de exploitatie en van 
de opbrengsten bevat. Daarnaast is opgenomen binnen welk tijdvak en met welke fasering 
de exploitatie van de gronden in het Exploitatiegebied Lage Heide Wonen zal plaatsvinden. 
Voorts is in hoofdstuk 2 de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te 
geven gronden in het Exploitatiegebied Lage Heide Wonen opgenomen. Vervolgens wordt in 
hoofdstuk 3 een overzicht gegeven van de reeds gerealiseerde kosten en opbrengsten van 
de Exploitatieopzet. In hoofdstuk 4 komen ten slotte de wettelijke herziening en afrekening 
van het Exploitatieplan Lage Heide Wonen aan de orde.  
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In deel C Regels zijn in hoofdstuk 1 de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. 
Hoofdstuk 2 bevat de eisen en regels omtrent het uitvoeren van werken en werkzaamheden. 
Hoofdstuk 3 bevat de nadere locatie-eisen voor koppeling, fasering, sociale woningbouw en 
particulier opdrachtgeverschap. In hoofdstuk 4 is aangegeven hoe het Exploitatieplan wordt 
geciteerd. 
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2. Exploitatiegebied 
 
 

Een Exploitatiegebied heeft niet vanzelfsprekend dezelfde grenzen als het 
bestemmingsplangebied. Het Exploitatiegebied kan niet groter zijn, maar wel kleiner. Het 
Exploitatiegebied is in dit plan vrijwel gelijk aan het bestemmingsplangebied. Dit hoofdstuk 
beschrijft het Exploitatiegebied Lage Heide Wonen en de onderbouwing voor de gehanteerde 
begrenzing. 
 
Daarnaast wordt aangegeven hoe het voorgenomen grondgebruik van het Exploitatiegebied 
eruit ziet. Dit grondgebruik komt voort uit het stedenbouwkundig plan, dat is opgesteld voor 
het bestemmingsplan ‘Lage Heide Wonen’ vastgesteld door de gemeenteraad op 7 juni 
2011. Het grondgebruik vormt het uitgangspunt voor de Exploitatieopzet, die aan de orde 
komt in deel B van dit Exploitatieplan. 

 
 
2.1. Omschrijving van het Exploitatiegebied 
 

Het Exploitatiegebied Lage Heide Wonen ligt ten zuiden van de kern Dommelen, tussen twee 
beekdalen; het Dommeldal in het oosten en het Keersopdal in het westen. Het plangebied 
wordt aan de noordzijde begrensd door de Irislaan (en de ‘Bloemenwijk’ uit de jaren 60/70 
van de vorige eeuw), aan de oostzijde door de nieuw aan te leggen oeverwal, aan de 
zuidzijde door de nieuw aan te leggen ecologische zone tussen het Keersopdal en het 
Dommeldal en aan de westzijde van de Monseigneur Smetsstraat.   
 
Het Exploitatiegebied valt vrijwel samen met het bestemmingsplangebied. In het 
Bestemmingsplan is een aantal woningen, gelegen aan de Monseigneur Smetsstraat, 
conserverend bestemd. Deze woningen maken geen onderdeel uit van het Exploitatiegebied. 
Op de als bijlage 1 bij deel A van dit Exploitatieplan gevoegde kaart ‘Exploitatiegebied’ zijn 
zowel de bestemmingsplangrens als de grens van het Exploitatiegebied Lage Heide Wonen 
weergegeven. Ter indicatie is in onderstaande afbeelding de globale begrenzing van zowel 
het bestemmingsplangebied (rode begrenzing) als het Exploitatiegebied (blauwe begrenzing) 
weergegeven. 

Luchtfoto met globale begrenzing bestemmingsplangebied  en Exploitatiegebied (rood) 

Bron: Google Maps, 2015 
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2.2. Grondgebruik 
 

Voor het grondgebruik in het Exploitatiegebied is door Buro 5 Maastricht een 
stedenbouwkundig plan opgesteld, dat door het college van burgemeester en wethouders is 
vastgesteld op 7 juli 2011. Het stedenbouwkundig plan is op te vragen bij de Gemeente 
Valkenswaard.  
 
Uit het stedenbouwkundig plan kan het toekomstig grondgebruik van dit gebied worden 
afgeleid, onderverdeeld in de volgende categorieën: 
 
- Uitgeefbaar gebied (bijv. grondgebonden woningen). 
- Openbaar gebied / Openbare ruimte (bijv. wegen en bijbehorende groenvoorzieningen). 
 
De bovenstaande onderverdeling van het grondgebruik vormt de basis voor de 
Exploitatieopzet, als beschreven in deel B van dit Exploitatieplan. 
 
Het totale programma voor “Lage Heide Wonen” omvat circa 101.739 m² uitgeefbaar gebied. 
Ten opzichte van het huidige voornamelijk agrarische gebruik treedt er daarmee in het 
plangebied een intensivering op qua toegestane functies. Het Bestemmingsplan heeft tot 
doel vanuit de bestaande kern Dommelen gefaseerd het plangebied te transformeren tot een 
woongebied.  
 
Met betrekking tot de voorgenomen ontwikkeling van woonwagenstandplaatsen, zal in het 
aankomende jaar een wijziging plaatsvinden. In het huidige bestemmingsplan is nog voorzien 
in deze woonwagenstandplaatsen, maar de voorbereidingen voor een andere bestemming 
op deze plaats in het Exploitatiegebied zijn inmiddels gestart. In een volgende 3e herziening 
van het Exploitatieplan zal naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe bestemmingssituatie 
kunnen worden verwerkt. Ten aanzien van de voorliggende 2e herziening kan deze wijziging 
nog niet worden verwerkt, omdat het planologisch regime (bestemmingsplan) nog niet is 
gewijzigd of een ontwerp voor deze wijziging ter inzage is gelegd.   
 
Het bestemmingsplan Lage Heide wonen wordt ontwikkeld tot woongebied. In het 
Bestemmingsplan “Lage Heide Wonen” hebben de percelen een gedetailleerde 
eindbestemming en daarmee een directe bouwtitel. Het gebied zal gefaseerd in exploitatie 
worden gebracht overeenkomstig de fasering in dit Exploitatieplan. 
 
Het voorgenomen ruimtegebruik is tevens weergegeven op de kaart ‘Exploitatiegebied’, die 
als bijlage 1 van deel A van dit Exploitatieplan is gevoegd. Hierbij dient te worden opgemerkt 
dat deze kaart aan de hand van het stedenbouwkundig plan is opgesteld. De oppervlakten 
van het ruimtegebruik kunnen daardoor soms enigszins afwijken van in het kadaster 
opgenomen perceeloppervlakten. Voor de ramingen die in het Exploitatieplan worden 
opgenomen zijn echter altijd de kadastrale oppervlakten leidend.  
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3. Eigendomssituatie 
 
 

In het Exploitatiegebied Lage Heide Wonen is nog een tweetal percelen gronden in 
eigendom van één particuliere eigenaar (circa 5,6% van het Exploitatiegebied). Het andere 
perceel is eigendom van de gemeente (circa 94,4% van het Exploitatiegebied). 

 
 
3.1. Te verwerven gronden 
 

De gronden die niet in eigendom zijn van de gemeente Valkenswaard in het 
Exploitatiegebied Lage Heide Wonen zijn weergegeven op de kaart ‘Te verwerven gronden’, 
die als bijlage 2 van deel A van dit Exploitatieplan is opgenomen. Uit deze kaart kan worden 
geconcludeerd dat in totaal 2 kadastrale percelen niet in eigendom zijn van de gemeente. 
Deze percelen zijn van één particulier c.q. private partij. 
 
De gemeente beoogt deze gronden minnelijk te verwerven of het kostenverhaal anderszins 
te verzekeren, teneinde de realisatie van het Bestemmings- en Exploitatieplan te kunnen 
garanderen. 
 
In het geval geen minnelijke overeenstemming kan worden bereikt met de eigenaren van de 
betrokken gronden in het Exploitatiegebied, zal de gemeente, indien noodzakelijk, overgaan 
tot het gebruik van het instrument onteigening. Mocht een eigenaar daarbij een succesvol 
beroep op zelfrealisatie doen, waardoor onteigening van het betreffende particuliere 
eigendom niet aan de orde is, dan moeten de eisen en regels, zoals opgenomen in dit 
Exploitatieplan, eveneens in acht worden genomen. Hiermee blijft het gewenste 
kwaliteitsniveau van het Bestemmingsplan gewaarborgd. 

 
De gemeente heeft tot beleid dat de ondergrond van openbare voorzieningen haar eigendom 
moet zijn. In dit Exploitatieplan zijn daarom de gronden bestemd voor openbare 
voorzieningen (openbare ruimte) aangewezen als te verwerven gronden.  
 
Indien een particuliere eigenaar besluit over te gaan tot zelfrealisatie beoogt de gemeente 
ten behoeve van het beheer en onderhoud de percelen te verwerven, waarop de openbare 
voorzieningen zijn gerealiseerd (de openbare ruimte), zoals op de kaart ‘Exploitatiegebied’ is 
weergegeven, die als bijlage 1 van deel A van dit Exploitatieplan is gevoegd. De gemeente 
heeft daarom het gemeentelijke Voorkeursrecht (Wet voorkeursrecht gemeenten) gevestigd 
om de verwerving te kunnen ondersteunen. Deze verwerving vindt plaats, nadat de openbare 
ruimte is aangelegd. De gemeente biedt hiervoor een overeenkomst tot levering van de 
grond aan. Als uitgangspunt bij de aanbieding van de overeenkomst zal gelden, dat de 
gemeente ervan verzekerd wenst te zijn dat de openbare ruimte in goede kwaliteit aan haar 
zal worden opgeleverd en dat, ten bewijze daarvan, de particuliere eigenaar nog een periode 
van 12 maanden na de datum van oplevering aan de gemeente het onderhoud van de 
openbare ruimte voor haar rekening neemt en eventuele gebreken voor haar rekening 
herstelt. 
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4. Omschrijving werken en werkzaamheden 
 
 

Als onderdeel van het Bestemmingsplan Lage Heide Wonen moeten voor de realisatie van 
het Exploitatiegebied Lage Heide Wonen werken en werkzaamheden worden uitgevoerd. In 
dit hoofdstuk worden de benodigde werken, werkzaamheden en voorzieningen omschreven, 
die betrekking hebben op het Bouw- en Woonrijp maken van de Uitgeefbare gronden, de 
aanleg van de Nutsvoorzieningen en de inrichting van de Openbare ruimte.  

 
 
4.1. Bouwrijp maken 
 

In het Exploitatiegebied Lage Heide Wonen zijn de volgende werken en werkzaamheden 
voor het Bouwrijp maken voorzien: 
 
- het ontdoen van bebouwing, bouwresten en andere boven- en ondergrondse obstakels; 
- het ontgraven, ophogen en egaliseren van het terrein; 
- het verwijderen van struiken, bomen en boomstronken; 
- het dempen van sloten en watergangen; 
- het treffen van grondwaterregulerende maatregelen; 
- het afvoeren van grondwater; 
- en overige voorkomende werkzaamheden. 

 
 
4.2. Nutsvoorzieningen 
 

In het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor de aanleg van 
Nutsvoorzieningen, inclusief bijbehorende bovengrondse voorzieningen, voorzien: 
 
- aanleg van en, indien van toepassing, verplaatsing of aanpassing van onder andere 

leidingen voor gas, water, elektra, telefoon, centraal antenne systeem, inclusief de nodige 
bovengrondse voorzieningen, zoals transformatorhuisjes, verdeelkasten. 

 
 

4.3. Woonrijp maken 
 

In en ten behoeve van het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden 
voor het (her)inrichten van de Openbare ruimte voorzien: 
- het aanleggen en aanpassen van wegen en pleinen, zowel met een open verharding als 

asfalt, met bijbehorende (verkeers- en verkeersregulerende) voorzieningen; 
- het aanleggen van trottoirs, voet- en rijwielpaden en parkeerplaatsen;  
- het aanleggen van openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen; 
- het aanleggen van duikers, rioleringen en gemalen, persleidingen; 
- het plaatsen van straatmeubilair, speelvoorzieningen, hondentoiletten, sierende 

elementen en afrasteringen in de openbare ruimte; 
- het aanleggen van groenvoorzieningen en wadi’s. 
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5. Eisen en regels Exploitatieplan 
 
 

In het Exploitatieplan Lage Heide Wonen moeten, voor zover nodig, en kunnen nadere eisen 
en regels worden gesteld in het kader van de uitvoering van het Bestemmingsplan Lage 
Heide Wonen.  
 
Deze zogenoemde locatie-eisen hebben betrekking op:  
1. voor zover nodig een fasering en zo nodig koppelingen (artikel 6.12 lid 1 onder c Wro), 
2. het voorgenomen grondgebruik (artikel 6.13 lid 2 onder a Wro), 
3. eisen voor en regels omtrent het uitvoeren van de werken en werkzaamheden (artikel 

6.13 lid 2 onder b en c Wro), 
4. de uitwerking van de regels voor uitvoerbaarheid sociale woningbouw (artikel 6.13 lid 2 

onder d Wro), 
5. de uitwerking van de regels voor uitvoerbaarheid particulier opdrachtgeverschap (artikel 

6.13 lid 2 onder d Wro),  
6. regels voor het afwijken bij een omgevingsvergunning van bij het Exploitatieplan 

aangegeven regels (artikel 6.13 lid 2 onder e Wro). 
 
De bovengenoemde locatie-eisen worden onderstaand nader toegelicht.  
 
 

5.1. Fasering en koppelingen 
 
De Exploitatieopzet moet, voor zover nodig, een fasering van de uitvoering van werken, 
werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen, en zo nodig koppelingen hiertussen, 
bevatten.  
 
Deze fasering en koppelingen geven inzicht in tijdsaspecten voor de uitvoering van het 
Bestemmingsplan.  
 
In hoofdstuk 1.2 van deel B van dit Exploitatieplan is weergegeven op welke wijze de 
fasering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen in de Exploitatieopzet 
is opgenomen.  
 
In hoofdstuk 3.1 en 3.2 van deel C van dit Exploitatieplan zijn de regels voor fasering en 
koppelingen van het onderhavige Exploitatieplan opgenomen.  
 
 

5.2. Voorgenomen grondgebruik 
 
Een Exploitatieplan maakt het mogelijk om het voorgenomen grondgebruik, ten behoeve van 
een zorgvuldige ruimtelijke en functionele uitvoering van het Bestemmingsplan, bindend voor 
te schrijven.  
 
Dit voorgenomen grondgebruik geeft inzicht in de Uitgeefbare gronden en in de gronden voor 
de toekomstige Openbare ruimte in het Exploitatiegebied.  
 
In hoofdstuk 2.2 van deel A van dit Exploitatieplan is het voorgenomen ruimtegebruik van het 
Exploitatiegebied toegelicht.  
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5.3. Werken en werkzaamheden 
 
Een Exploitatieplan kan tevens eisen stellen voor de werken en werkzaamheden voor het 
Bouwrijp maken van het Exploitatiegebied, de aanleg van Nutsvoorzieningen, en het 
inrichten van de Openbare ruimte in het Exploitatiegebied. Ook kan het Exploitatieplan regels 
stellen omtrent het uitvoeren van deze bedoelde werken en werkzaamheden. 
 
Deze eisen en regels geven de kwalitatieve voorschriften weer voor de inrichting van het 
Exploitatiegebied, waardoor in het gehele Exploitatiegebied eenzelfde kwaliteit en uitvoering 
van de werken en werkzaamheden wordt bewerkstelligd. 
 
In hoofdstuk 4 van deel A van dit Exploitatieplan worden de voorziene werken en 
werkzaamheden omschreven.  
 
In hoofdstuk 2 van deel C van dit Exploitatieplan zijn de eisen en regels voor de voornoemde 
werken en werkzaamheden van het onderhavige Exploitatieplan opgenomen.  
 
 

5.4. Sociale woningbouw  
 
Een Exploitatieplan maakt het mogelijk om de Uitgeefbare gronden, waarop enkel en alleen 
sociale woningbouw mag plaatsvinden, bindend voor te schrijven in aantal en situering. 
Sociale woningbouw betreft de woningbouwcategorieën sociale huur- en sociale 
koopwoningen. 
 
Deze Uitgeefbare gronden geven aan waar in het Exploitatiegebied bouwplannen voor 
sociale woningbouw door het Bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. 
 
In hoofdstuk 3.3 van deel C van dit Exploitatieplan zijn de regels voor sociale woningbouw in 
het onderhavige Exploitatieplan opgenomen. In bijlage 2 behorende bij deel C van dit 
Exploitatieplan is de faseringskaart opgenomen.  
 
 

5.5. Particulier opdrachtgeverschap 
 
Een Exploitatieplan maakt het mogelijk om de Uitgeefbare gronden, waarop enkel en alleen 
particulier opdrachtgeverschap mag plaatsvinden, bindend voor te schrijven in aantal en 
situering. Particulier opdrachtgeverschap betreft zowel individueel particulier 
opdrachtgeverschap als collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).  
 
Deze Uitgeefbare gronden geven aan waar in het Exploitatiegebied bouwplannen voor 
particulier opdrachtgeverschap door het Bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt.  
 
In hoofdstuk 3.4 van deel C van dit Exploitatieplan zijn de regels voor particulier 
opdrachtgeverschap in het onderhavige Exploitatieplan opgenomen.  
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5.6. Afwijken van de regels van het Exploitatieplan  
 
Ten slotte maakt een Exploitatieplan het mogelijk om regels te stellen, bij de in het 
Exploitatieplan aangegeven eisen en regels, met inachtneming waarvan bij een 
omgevingsvergunning kan worden afgeweken.  
 
Deze regels zijn bij de desbetreffende eisen en regels in hoofdstuk 2 en 3 van deel C van dit 
Exploitatieplan opgenomen.  
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DEEL B: EXPLOITATIEOPZET 
 
 
1. Exploitatieopzet 

 
De Wro (artikel 6.13) en het Bro (artikel 6.2.3 tot en met 6.2.6) geven limitatief aan welke 
kosten in het Exploitatieplan mogen worden opgenomen. Daarnaast geeft het Bro (artikel 
6.2.7) aan welke tot opbrengsten van de exploitatie worden gerekend. Onderstaand volgt 
een toelichting van de Exploitatieopzet en haar (verplichte) onderdelen ter zake van het 
Exploitatieplan Lage Heide Wonen. In bijlage 1 en bijlage 2 van deel B van dit Exploitatieplan 
is in detail de Exploitatieopzet en haar uitgangspunten opgenomen.  
 
  

1.1. Aanduiding van het tijdvak 
 
De werkzaamheden in het Exploitatiegebied Lage Heide Wonen - het bouwrijp maken van de 
gronden - zijn aangevangen, nadat het Bestemmingsplan Lage Heide Wonen onherroepelijk 
is geworden. Het Exploitatieplan is 6 juni 2012 onherroepelijk geworden  
 
Het tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden plaatsvindt (de exploitatieperiode) 
bedraagt 13 jaar en loopt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2022. Dit betekent dat 
de gemeentelijke exploitatie per 1 januari 2023 zal worden beëindigd en afgesloten. 
 
Een omgevingsvergunning, activiteit bouwen, zal niet worden verleend indien de volledige 
aanvraag niet binnen het aangeduide tijdsvak van uitgifte wordt ingediend, als beschreven in 
deel C Regels, paragraaf 3.1. Indien een omgevingsvergunning voorafgaand aan dit tijdvak 
wordt ingediend, zal deze pas worden verleend bij aanvang van het tijdvak. 
 
 

1.2. Aanduiding van de fasering 
 
De realisatie van de verkoop van bouwrijpe grond voor woningbouw en de uitgifte van 
bouwkavels is in drie fasen verdeeld met respectievelijk daaraan verbonden de tijdvakken (1) 
2011-2023, (2) 2012-2023, (3) 2014-2016.  
 
De werkzaamheden zijn in 2012 gestart met het bouwrijp maken van een deel van het 
plangebied. Vervolgens zijn en worden de bouwrijpe gronden, in het kader en op basis van 
de gesloten bouwclaimovereenkomst met VOF Project Zuid, aangeboden. In de loop van 
2013 en 2014 zijn de eerste bouwrijpe gronden door VOF Project Zuid afgenomen en is de 
daadwerkelijke woningbouwontwikkeling en -realisatie van de Lage Heide wonen gestart. 
Inmiddels zijn tevens de eerste woningen opgeleverd, heeft de wijk haar eerste bewoners en 
worden er volop woningen gebouwd. Naar verwachting zal de verdere ontwikkeling van de 
woonwijk zich gestaag voortzetten en zullen naar gelang deze ontwikkeling ook de 
werkzaamheden voor bouw- en woonrijp maken verder gaan. De huidige inschatting is dat de 
gemeentelijke grondexploitatie per 1-1-2023 wordt afgesloten. 
 
In onderstaande tabel 1 is de fasering van de kosten en opbrengsten, zoals gehanteerd in de 
Exploitatieopzet procentueel opgenomen. 
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Parameters dynamische eindwaardeberekening

Startdatum exploitatie 1-1-2010
Einddatum exploitatie 1-1-2023

Prijspeildatum 1-1-2012

Kostenstijging 2,0%per jaar
Opbrengstenstijging 0,0%per jaar
Rentekosten t/m 31-12-2015 4,0%per jaar

Rente baten t/m 31-12-2015 4,0%per jaar

Rentekosten vanaf 1-1-2016 3,0%per jaar

Rente baten vanaf 1-1-2016 3,0%per jaar
Rente contante waarde 3,0%per jaar

Fasering van de kosten en opbrengsten Boekwaarde 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Kosten
Waarde van de gronden 100%
Waarde van de opstallen
Kosten vrijmaken grond van rechten e.d.
Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen 13% 0% 4% 28% 28% 27%
Kosten onderzoeken 45% 8% 7% 6% 1% 8% 8% 8% 5% 4%

Kosten bodemsanering en grondwerken 7% 37% 5% 23% 9% 9% 10%
Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 18% 4% 1% 4% 15% 23% 12% 11% 4% 4% 4%
Kosten van maatregelen 82% 1% 0% 14% 3%

Kosten buiten het exploitatiegebied 12% 1% 32% 4% 20% 5% 10% 7% 3% 2% 2% 2%

Kosten voor toekomstige exploitaties

Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht 3% 8% 6% 4% 12% 16% 15% 12% 8% 4% 8% 4%
Kosten opstellen ruimtelijke plannen 100%
Kosten ontwerpcompetities
Gemeentelijke apparaatskosten 31% 7% 14% 17% 9% 9% 2% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 1%
Kosten tijdelijk beheer (netto) 7% 6% 6% 17% 15% 11% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Planschadekosten 1% 49% 50%
Niet terugvorderbare belastingen

Gerealiseerde Rentekosten / -opbrengsten

Opbrengsten
Uitgifte gronden 4% 8% 15% 8% 24% 17% 6% 6% 6% 6%
Bijdragen en subsidies van derden 100%

Bijdrage andere exploitaties

Tabel 1: fasering van de kosten en opbrengsten 
 
Op basis van deze fasering worden alle kosten en opbrengsten, met inachtneming van 
indexeringen, naar één en hetzelfde moment (peildatum Exploitatieplan en 
Bestemmingsplan) “teruggerekend”, waarbij de totale kosten en totale opbrengsten contant 
worden gemaakt. 
 
In onderstaande tabel 2 zijn de parameters voor indexeringen en het contant maken van de 
totale kosten en totale opbrengsten opgenomen.  
 

Tabel 2: parameters Exploitatieopzet 
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Inbrengwaarde gronden
Nominaal Kostenstijging Totaal

6.2.3.a Waarde van de gronden 13.277.500€    -€                 13.277.500€    
6.2.3.b Waarde van de opstallen -€                   -€                 -€                   
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. -€                   -€                 -€                   
6.2.3.d en kabels & leidingen 200.000€        9.030€          209.030€        

Totaal inbrengwaarde gronden 13.477.500€    9.030€          13.486.530€    

1.3. Raming van de inbrengwaarde van de gronden 
 
Om de inbrengwaarde van de gronden in het Exploitatiegebied te ramen, worden, conform 
artikel 6.2.3 Bro, tot de kosten gerekend, voor zover deze redelijkerwijs zijn toe te rekenen 
aan de inbrengwaarde van de gronden, de ramingen van: 
 
1. de waarde van de gronden in het Exploitatiegebied; 
2. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten 

worden gesloopt; 
3. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het Exploitatiegebied van persoonlijke 

rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten; 
4. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, 

kabels en leidingen in het Exploitatiegebied.  
 
Ad 1 en 2  
Alle eigendommen gronden en opstallen voor zover redelijkerwijs toe te rekenen aan de 
inbrengwaarde van de gronden in het Exploitatiegebied, zijn per peildatum oktober 2010 
getaxeerd conform artikel 40b tot en met 40f Onteigeningswet door een gecertificeerd en 
onafhankelijk taxateur. Op basis van deze taxatie is de waarde van de gronden geraamd op 
€ 13.277.500. Gezien de transacties in het plangebied sindsdien en de ongewijzigde feiten 
en omstandigheden van het Bestemmings- en Exploitatieplan bestaat er geen aanleiding om 
de getaxeerde inbrengwaarde aan te passen. 
 
Ad 3 
In de Exploitatieopzet worden geen kosten voor het vrijmaken van gronden in het 
Exploitatiegebied van persoonlijke rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en 
zakelijke lasten voorzien.  
 
Ad 4 
De kosten voor sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, 
kabels en leidingen in het Exploitatiegebied worden geraamd op circa € 209.030 (incl. 
kostenstijging). In deze kosten is rekening gehouden met de sloop en verwijdering van de 
huidige opstallen en hebben prijspeil 1-1-2012. Van dit budget is per 01-01-2015 reeds  
€ 35.305 uitgegeven.  
 
In tabel 3 zijn de bovenstaande kostensoorten inclusief kostenstijging opgenomen, die in dit 
Exploitatieplan voorzien zijn (al dan niet deels gerealiseerd).  

Tabel 3: raming van de inbrengwaarde van de gronden 
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Andere kosten in verband met de exploitatie

Nominaal Kostenstijging Totaal

6.2.4.a Kosten onderzoeken 1.000.000€      17.628€        1.017.628€      
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken 1.070.000€      58.465€        1.128.465€      
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 5.745.000€      344.108€       6.089.108€      
6.2.4.d Kosten van maatregelen 3.001.229€      -€                 3.001.229€      
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied (ook compensatiemaatregelen) 671.037€        -€                 671.037€        
6.2.4.f bebouwing in aanmerking komen) -€                   -€                 -€                   
6.2.4.g Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht 1.267.503€      74.907€        1.342.410€      
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen 392.132€        -€                 392.132€        
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities -€                   -€                 -€                   
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten 2.490.368€      29.436€        2.519.804€      
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto) 170.000€        7.023€          177.023€        

6.2.4.l Planschadekosten 375.000€        -€                 375.000€        
6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen -€                   -€                 -€                   
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten -€                   -€                 -€                   

Totaal andere kosten in verband met de exploitatie 1 6.182.269€    531.568€       16.713.837€    

1.4. Raming van de andere kosten in verband met de exploitatie 
 
Naast een raming van de inbrengwaarde van de gronden, zijn de andere kosten in verband 
met de exploitatie geraamd. De raming heeft plaatsgevonden op grond van artikel 6.2.4 Bro 
tot en met artikel 6.2.6 Bro. Daarbij is uitgegaan van objectief vastgestelde prijzen en 
waarden, die in het vrij maatschappelijk verkeer door een redelijk handelende partij zouden 
worden gehanteerd. 
Op grond van artikel 6.13 lid 6 Wro moeten de kosten in verband met werken, 
werkzaamheden en maatregelen waarvan het Exploitatiegebied of een gedeelte daarvan 
profijt heeft, en welke toerekenbaar zijn aan het Exploitatieplan, naar evenredigheid worden 
opgenomen in de Exploitatieopzet. In deze bepaling zijn de onderstaande drie criteria terug 
te vinden: 
� Profijt: het Exploitatiegebied of een gedeelte daarvan moet baat hebben bij de betreffende 

werken, werkzaamheden en maatregelen. Te denken valt aan fysiek nut (bij wegen of 
riolering bijvoorbeeld) of aan het feit dat door de voorzieningen en maatregelen een groter 
gebied kan worden ontwikkeld. 

� Toerekenbaarheid: de kosten zouden zonder het plan niet gemaakt worden of worden 
mede ten behoeve van het plan gemaakt.  

� Proportionaliteit: als meerdere percelen profijt hebben van een voorziening, werk of 
maatregel, worden de kosten naar rato verdeeld. 

 
In onderstaande tabel 4 zijn de kostensoorten inclusief kostenstijging opgenomen, die in dit 
Exploitatieplan voorzien zijn (al dan niet deels gerealiseerd). 
 

Tabel 4: raming van de andere kosten in verband met de exploitatie 

 
6.2.4.a Kosten onderzoeken 
In deze kostensoort zijn de onderzoekskosten en eventuele vervolgwerkzaamheden voor 
archeologie opgenomen. Eventuele vervolgwerkzaamheden/-onderzoeken zullen op basis 
van de onderzoeksresultaten worden uitgevoerd. In totaal zijn de kosten voor onderzoeken 
(incl. kostenstijging) geraamd op circa € 1.017.628. Van dit budget is per 01.01-2015 reeds 
€ 668.482 uitgegeven. 

  



 
Gemeente Valkenswaard | Lage Heide Wonen  Blad 20. 
 
 
 
 
 

 

1450.128-EP1d3 

 

Disclaimer: Dit rapport is bestemd voor de in dit rapport genoemde opdrachtgever en het doel waarvoor het is opgesteld. Er wordt 

geen verantwoordelijkheid aanvaard bij gebruik door derden tenzij met schriftelijke toestemming van Gloudemans. 

6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken 
De kosten voor het verrichten van voorbereidende werkzaamheden, opruimingen en 
ophogen zijn in opdracht van de gemeente Valkenswaard geraamd op circa € 1.128.465 
(inclusief kostenstijging). Voor een nadere specificatie en technische omschrijvingen wordt 
verwezen naar het Programma van Eisen (Deel C - Bijlage 3) en het Beeldkwaliteitsplan 
Lage Heide Woongebied, de datum maart 2010 (kenmerk 200913002) indien gewenst op te 
vragen bij de gemeente). Van dit budget is per 01-01-2015 reeds € 76.407 uitgegeven.  
 
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het Exploitatiegebied 
De kosten voor het bouw- en woonrijp maken van het Exploitatiegebied (aanleg 
voorzieningen in het gebied) zijn in opdracht van de gemeente Valkenswaard geraamd op 
circa € 6.089.108 (inclusief kostenstijging). In de raming van deze kosten is rekening 
gehouden met het vernieuwen en herstellen van de bestaande Openbare ruimte, 
vergunningen en verzekeringen en het beheervriendelijk maken van de Openbare Ruimte. 
Voor een nadere specificatie en technische omschrijvingen wordt verwezen naar het 
Programma van Eisen (Deel C - Bijlage 3) en het Beeldkwaliteitplan Lage Heide 
Woongebied, de datum maart 2010 (kenmerk 200913002) (indien gewenst op te vragen bij 
de gemeente). Van dit budget is per 01-01-2015 reeds € 1.318.868 uitgegeven.  
 
6.2.4.d Kosten van maatregelen  
Ten behoeve van het wegnemen van hindercontouren in het kader van de 
woningbouwontwikkeling in het Bestemmingsplan en het bestemmingsplan Lage Heide 
natuur, is het noodzakelijk om een verwerving buiten het Exploitatiegebied te doen. 
Deze verwerving is reeds in 2008 verricht en wordt ten dele aan dit bestemmingsplan 
toegerekend. Voor het Exploitatieplan is het aandeel van deze verwerving (incl. sloop van de 
opstallen) vastgesteld op circa € 3.001.229 (incl. kostenstijging).  
 
6.2.4.e Kosten buiten het Exploitatiegebied (ook compensatiemaatregelen) 
De raming van deze kosten heeft betrekking op de noodzakelijke compensatiemaatregelen 
als afdracht aan het fonds rood voor groen en de toegerekende investeringen in de 
bovenwijkse voorzieningen.  
 
De toerekening van deze investeringen (i.c. Westparallel en fietspad over de Dommel) aan 
het Exploitatiegebied is gedaan op basis van profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit. In 
de 1e herziening Exploitatieplan Lage heide wonen was onder deze raming nog de 
toerekening van de gemeentelijke investering in de Lage Heideweg opgenomen. De Lage 
Heideweg is inmiddels vervangen door het Provinciaal Inpassingsplan voor de zogenaamde 
Westparallel. De gemeentelijke investering voor deze Westparallel is in deze 2e herziening 
van het Exploitatieplan Lage Heide wonen voor 2% toegerekend aan het Exploitatiegebied 
Lage Heide Wonen. Deze proportionele toerekening is onderzocht en onderbouwd op basis 
van een verkeersmodellering, waaruit de invloed van het Exploitatiegebied Lage Heide 
wonen op het totaal blijkt. Het fietspad over de Dommel is voor 50% toegerekend aan het 
Exploitatiegebied Lage Heide Wonen, welke ongewijzigd is ten opzichte van de 1e herziening 
Exploitatieplan Lage Heide Wonen. In onderstaande tabel is de herziene proportionele 
toerekening van de gemeentelijke investering in de Westparallel opgenomen.  
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  noord-zuid* zuid-noord* totaal* Procentueel 

Westparallel gemiddeld Totaal 19002 19283 38285   
Als gevolg van woonwijk 151 205 356 1% 

Venbergseweg Totaal 8893 9044 17937   
Effect op Venbergseweg 109 131 240 1% 

Totaal 2% 
*in mvt/etmaal 

 
In totaal is deze kostenpost geraamd op circa € 671.037 (incl. kostenstijging). Van dit budget 
is per 01-01-2015 reeds € 325.423 uitgegeven. 
 
6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties (die in naaste toekomst voor bebouwing in 
aanmerking komen) 
In het kader van het Exploitatieplan zijn geen kosten voor toekomstige exploitaties voorzien 
of geraamd.  
 
6.2.4.g Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht  
De raming van deze kosten heeft op basis van de plankostenscan (zie bijlage 2 van deel B) 
plaatsgevonden. De plankostenscan is voor de realisatie van het Bestemmingsplan 
opgesteld, rekening houdend met de uitgangspunten van de Exploitatieopzet. In totaal 
worden de kosten voor voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht geraamd op circa € 
1.342.410 (incl. kostenstijging). Van dit budget is per 01-01-2015 reeds € 279.989 
uitgegeven. 
 
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen  
De raming van deze kosten heeft op basis van de plankostenscan (zie bijlage 2 van deel B) 
plaatsgevonden. De plankostenscan is voor de realisatie van het Bestemmingsplan 
opgesteld, rekening houdend met de uitgangspunten van de Exploitatieopzet. In totaal 
worden de kosten voor voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht geraamd op circa  € 
392.132 (incl. kostenstijging). Dit volledige budget is per 01-01-2015 reeds uitgegeven. 
 
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities 
In het kader van het Exploitatieplan zijn geen kosten voor ontwerpcompetities voorzien of 
geraamd.  

 
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten  
De raming van deze kosten heeft op basis van de plankostenscan (zie bijlage 2 van deel B) 
plaatsgevonden. De plankostenscan is voor de realisatie van het Bestemmingsplan 
opgesteld, rekening houdend met de uitgangspunten van de Exploitatieopzet. In totaal 
worden de kosten voor gemeentelijke apparaatskosten geraamd op circa € 2.519.804 (incl. 
kostenstijging). Van dit budget is per 01-01-2015 reeds € 2.178.313 uitgegeven.  
 
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto) 
In het kader van het Exploitatieplan zijn kosten gerealiseerd voor het tijdelijk beheer van door 
de gemeente verworven gronden en opstallen. Deze kosten zijn geraamd op € 177.023 (incl. 
kostenstijging). Van dit budget is per 01-01-2015 reeds € 88.510 uitgegeven.  
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6.2.4.l Planschadekosten 
Voor het bestemmingsplan Valkenswaard-Zuid is in het verleden door BRO een 
planschaderisico-analyse uitgevoerd. Ten behoeve van het Bestemmingsplan Lage Heide 
wonen is deze analyse herzien. De kosten voor eventuele planschades als gevolg van het 
Bestemmingsplan worden geraamd op  € 375.000 (incl. kostenstijging). Van dit budget is per 
01-01-2015 reeds € 1.966 uitgegeven. 
 
6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen  
In het kader van het Exploitatieplan zijn geen kosten voor niet terugvorderbare belastingen 
voorzien en geraamd. 
 
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten 
In het vastgestelde Exploitatieplan zijn de rentekosten/-opbrengsten berekend op basis van 
de ramingen van de kosten en opbrengsten. In deze herziening worden deze rentekosten/- 
opbrengsten (her)berekend op basis van de gerealiseerde kosten en opbrengsten en de 
geraamde kosten en opbrengsten. Deze rentekosten/-opbrengsten wijken per definitie af van 
de daadwerkelijk gerealiseerde rentekosten/-opbrengsten van de gemeentelijke 
grondexploitatie. In het Exploitatieplan wordt bv. over de getaxeerde inbrengwaarden rente 
berekend, die niet of anders in de gemeentelijke grondexploitatie wordt berekend. Daarom 
wordt in het Exploitatieplan uitgegaan van (her)berekende rentekosten/-opbrengsten. Bij de 
eindafrekening van het Exploitatieplan zal de berekening van de rentekosten/-opbrengsten 
gebaseerd zijn op de daadwerkelijk gerealiseerde kosten/-opbrengsten van het 
Exploitatieplan. De rente over de getaxeerde inbrengwaarden zal dan op gelijke wijze 
berekend worden als in het vastgestelde Exploitatieplan met inbegrip van eventuele 
vastgestelde wijzigingen in getaxeerde inbrengwaarden en/of renteparameters. Derhalve zijn 
er geen gerealiseerde rentekosten/ -opbrengsten opgenomen in tabel 8 van hoofdstuk 3 in 
deel B. 

 
Het gehanteerde percentage rentekosten/-renteopbrengsten tot en met 31-12-2015 is 4% per 
jaar, zoals deze geldend was als rekenrente voor grondexploitaties binnen de gemeente 
Valkenswaard. Vanaf 1-1-2016 verandert deze rekenrente naar 3% per jaar. In dit 
Exploitatieplan is met beide rentepercentages rekening gehouden.  
 
De rentekosten zijn geraamd op € 6.163.499. 

   
De totale kosten op eindwaarde van de in tabel 3 en 4 opgenomen kosten, inclusief de 
geraamde rentekosten, bedragen € 42.682.721. Aan de hand van de in tabel 2 genoemde 
parameters komt de contante waarde van de totale kosten uit op € 27.806.601. 
 
 

1.5. Raming van de opbrengsten van de exploitatie 
 
Op grond van artikel 6.2.7 Bro worden tot de opbrengsten van de exploitatie, bedoeld in 
artikel 6.13, eerste lid, onder c, ten derde Wro, gerekend de ramingen van de volgende 
opbrengsten: 
 
• van uitgifte van de gronden in het exploitatiegebied; 
• van bijdrage en subsidies van derden; 
• welke worden verkregen of toegekend in verband met het in exploitatie brengen van 

gronden die in de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen. 
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Opbrengsten van de exploitatie
Eenheids prijs eid heid Nominaal Opbrengstenst Totaal

6.2.7.a Uitgifte gronden 37.737.254€    -€                 37.737.254€   

Woningbouw sociale sector 304€               15.006   m2 4.561.824€      -€                 4.561.824€     
Woonwagenlocatie 304€               1.920     m2 583.680€        -€                 583.680€        
Woningbouw vrije sector 380€               42.990   m2 16.336.200€    -€                 16.336.200€   
Woningbouw vrije kavels 380€               41.823   m2 15.892.740€    -€                 15.892.740€   
Gronduitgifte overig (woning/kavel H87 ) 362.810€        1           st 362.810€        -€                 362.810€        

6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden 13.218€          -€                 13.218€          

* Bijdrage overig 13.218,00€      1,00      post 13.218€          

6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties -€                   -€                 -€                  

TOTAAL OPBRENGSTENRAMING 37.750.472€    -€                 37.750.472€   

In het Exploitatiegebied Lage Heide Wonen omvat het woningbouwprogramma in totaal 355 
woningen / kavels, als volgt verdeeld: 
  
1. 99 grondgebonden woningen in de sociale sector (15.006 m²)  
2. 8 kavels voor woonwagenlocaties (1.920 m2) 
3. 147 grondgebonden woningen in de vrije sector (42.990 m2) en 
4. 81 kavels voor particulier opdrachtgeverschap/vrijstaande woningen (41.823 m²). 
 
Zoals in paragraaf 2.2 van deel A van dit Exploitatieplan reeds is vermeld, zal naar alle 
waarschijnlijkheid in de volgende herziening van het Exploitatieplan het 
woningbouwprogramma ten aanzien van de 8 kavels voor woonwagenlocaties wijzigen. Op 
dit moment is daar echter nog niet in het Bestemmingsplan in voorzien, waardoor deze 
situatie ook nog niet in het onderhavige Exploitatieplan kan worden verwerkt.  
 
Naast de gronduitgifte uit bovenstaande uitgeefbare oppervlakte wordt in het Exploitatieplan 
rekening gehouden met overige gronduitgifte uit de verkoop van een onroerende zaak. 
 
In de Exploitatieopzet worden tevens te ontvangen bijdragen en subsidies van derden of 
andere exploitaties voorzien. 
 
In onderstaande tabel 5 wordt aangegeven welke opbrengsten, incl. opbrengstenstijging, 
worden verkregen uit de uitgifte van gronden in het Exploitatiegebied. Daarbij is het 
vastgestelde grondprijsbeleid van de gemeente Valkenswaard als uitgangspunt gehanteerd. 

Tabel 5: raming van de opbrengsten van de exploitatie 

 

Voor een gedetailleerde onderbouwing van de uitgifteprijzen per categorie wordt verwezen 
naar bijlage 1, behorende bij deel B van dit Exploitatieplan. In totaal zijn de opbrengsten 
geraamd op € 37.750.472 (incl. opbrengstenstijging). Van deze geraamde opbrengsten is per 
01-01-2015 € 4.308.205 uitgegeven. 
 
De totale opbrengsten op eindwaarde van de in tabel 5 opgenomen opbrengsten, inclusief de 
geraamde rentebaten, bedragen € 44.043.265. Aan de hand van de genoemde parameters 
in tabel 2, bedragen de totale opbrengsten op contante waarde € 28.733.065. 
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2. Wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven 
gronden 

 
 
De kosten en opbrengsten van de Exploitatieopzet, zoals genoemd in paragraaf 1.4 en 1.5 
van deel B van dit Exploitatieplan, worden gefaseerd opgenomen in het tijdvak van de 
exploitatie, waardoor de kosten en opbrengsten onderhevig worden aan de gevolgen van 
inflatie en van rentekosten/-baten (dynamische eindwaardeberekening). Rekening houdend 
met deze fasering worden alle kosten en opbrengsten naar één en hetzelfde moment 
“teruggerekend”. Hierdoor worden de totale kosten en totale opbrengsten contant gemaakt. 
 
Op grond van artikel 6.16 Wro mogen de contante kosten verhaald worden tot de som van de 
opbrengsten in de Exploitatieopzet, de zogenaamde macro-aftopping. 
 
De totale contante kosten worden vervolgens verdeeld (omgeslagen) over alle percelen 
waarop een bouwplan mogelijk is. Onder een bouwplan wordt op grond van artikel 6.2.1 Bro 
verstaan: 
 
• de bouw van één of meer woningen of hoofdgebouwen; 
• de uitbreiding van een gebouw met minimaal 1.000 m² brutovloeroppervlakte of één of 

meer woningen; 
• de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen, die voor andere doeleinden 

in gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden mits tenminste 10 woningen worden 
gerealiseerd; 

• de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen, die voor andere doeleinden 
in gebruik of ingericht waren, voor detailhandel/dienstverlening/kantoor of 
horecadoeleinden mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies minimaal 
1.500 m² brutovloeroppervlakte bedraagt; 

• de bouw van kassen met een oppervlakte van minimaal 1.000 m² brutovloeroppervlakte. 
 
De totale contante kosten, de contante waarde van de ramingen in paragraaf 1.3 en 
paragraaf 1.4 van deel B van dit Exploitatieplan, bedragen voor het Exploitatieplan  
€ 27.806.601. Hierop dient de contante waarde van de (gerealiseerde) bijdrage van derden 
en andere exploitaties in mindering te worden gebracht, zijnde € 12.833. Dit resulteert in een 
totaal aan contante kosten van € 27.793.768. 
 
De bruto Exploitatiebijdrage, die bij het verlenen van de omgevingsvergunning moet worden 
betaald, wordt op grond van artikel 6.18 Wro als volgt berekend: 
 
1. Ten eerste worden in het Exploitatieplan uitgiftecategorieën vastgesteld (paragraaf 1.5 

van deel B van dit Exploitatieplan). Zo nodig wordt daarbinnen een verder onderscheid 
aangebracht.  

2. Vervolgens wordt per onderscheiden categorie een basiseenheid vastgesteld in een 
hoeveelheid vierkante meters grondoppervlakte, een hoeveelheid vierkante meters 
vloeroppervlakte of een andere hiermee vergelijkbare maatstaf.  

3. Daarna worden, door elke basiseenheid te vermenigvuldigen met een per categorie 
vastgestelde gewichtsfactor, gewogen eenheden vastgesteld. 

4. Vervolgens worden de gewogen eenheden in het Exploitatiegebied bij elkaar opgeteld tot 
een totaal van gewogen eenheden van het Exploitatieplan.  
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Verhaalbaar bedrag per gewogen eenheid Eenheidsprijs Gewichts Gewogen 
Programma (per m²) eenheden

nominaal contant

Woningbouw sociale sector 15.006,00       304,00€          1,00       15.006        12.667          
Woonwagenlocatie 1.920,00        304,00€          1,00       1.920          1.584            
Woningbouw vrije sector 40.819,00       380,00€          1,25       51.024        41.267          
Woningbouw vrije kavels 39.208,00       380,00€          1,25       49.010        37.349          
H37 Woningbouw vrije sector en vrije kavels 4.786,00        380,00€          1,25       5.983          4.548            

Totaal gewogen eenheden 122.942       97.416          

Maximaal contant verhaalbare kosten 27.806.601    

Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 285€             

5. Ten slotte is het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid dan het ten hoogste 
verhaalbare bedrag, bedoeld in artikel 6.16 Wro, gedeeld door het overeenkomstig het 
totaal berekende aantal gewogen eenheden. 

 
De totale contante opbrengsten, de contante waarde van de raming in paragraaf 1.5 van deel 
B van dit Exploitatieplan, bedragen € 28.720.232.  
 
De totaalsom van de contante kosten is derhalve lager dan de totaalsom van de contante 
opbrengsten. Aldus kunnen alle kosten worden verhaald, zijnde € 27.806.601. 
In onderstaande tabel 6 is de berekening van het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid 
weergegeven. 
 

Tabel 6: voorbeeldberekening exploitatiebijdrage individuele eigenaar 
 
Op basis van het in de omgevingsvergunningaanvraag opgenomen bouwprogramma kan de 
bruto exploitatiebijdrage worden bepaald. De bruto exploitatiebijdrage wordt bepaald door het 
verhaalbare bedrag per gewogen eenheid te vermenigvuldigen met de uitgiftecategorieën die 
in de aanvraag voor de omgevingsvergunning zijn opgenomen. 
 
De bepaalde bruto exploitatiebijdrage wordt vervolgens met de navolgende kosten 
verminderd (artikel 6.19 Wro): 
 
1. De inbrengwaarde van de in de vergunningaanvraag bedoelde gronden, voor zover deze 

niet volgens het Exploitatieplan buiten het kostenverhaal blijven. 
2. De eventuele kosten die in verband met de exploitatie van de betreffende gronden door 

de aanvrager zijn gemaakt, welke kosten voor de berekening van het te verhalen bedrag 
niet hoger kunnen zijn dan de raming van die kosten in het Exploitatieplan. 

 
Na aftrek van bovenstaande kosten resteert de netto exploitatiebijdrage die de exploitant 
binnen de daartoe in de omgevingsvergunning gestelde termijn dient te voldoen. Ten slotte 
moet de netto exploitatiebijdrage worden verminderd met de aankoopwaarde openbaar 
gebied van de desbetreffende zelfrealisatie. 
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De bovengenoemde netto exploitatiebijdrage is berekend op contantewaardedatum 
1 januari 2010. De netto exploitatiebijdrage wordt vanaf de contantewaardedatum tot aan 
het moment van verlening omgevingsvergunning, activiteit bouwen, geïndexeerd met de in 
tabel 2 opgenomen parameter rente contante waarde. 
 
Tot slot dient te worden opgemerkt dat uit de berekeningssystematiek van de netto 
exploitatiebijdrage volgt dat bij particuliere grondexploitatie de percelen waarop hoge 
kosten drukken en lage of geen opbrengsten, een nettobijdrage ontvangen uit de 
exploitatie, terwijl de percelen, waarop lage kosten en hoge opbrengsten rusten, een 
nettobijdrage leveren. Het kan voorkomen dat de in een Exploitatieplan geraamde 
grondexploitatiekosten voor het treffen van voorzieningen op een bepaald perceel de 
opbrengsten zullen overtreffen. In dat geval heeft degene die de kosten voor zijn rekening 
neemt, recht op een vergoeding op basis van het Exploitatieplan. De vergunninghouder kan 
echter pas een beroep doen op deze vergoeding als de met het perceel verband houdende 
in het Exploitatieplan opgenomen prestaties zijn verricht. Die prestaties kunnen niet alleen 
bestaan uit de uitvoering van de in het Exploitatieplan voorziene werken en 
werkzaamheden, maar ook uit de overdracht aan de gemeente van gronden, bestemd voor 
openbare ruimte. Wanneer een vergunninghouder weigert dergelijke gronden over te 
dragen, terwijl dit wel in het Exploitatieplan voorzien was, kan de gemeente op haar beurt 
weigeren de bijdrage te verstrekken. 
 
In onderstaande tabel 7 is de voorbeeldberekening van de netto exploitatiebijdrage per 
eigenaar weergegeven, indien deze exploitant een succesvol beroep op zelfrealisatie doet1. 
 

                                                      
1 In de berekening is uitgegaan van een fictieve toekomstige situatie van een grondeigenaar met een fictieve 
inbrengwaarde en fictieve gewogen eenheden. De contante kosten en opbrengsten zijn op het Exploitatieplan 
Lage Heide Wonen gebaseerd. 
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Tabel 7: netto exploitatiebijdrage individuele eigenaar 
   

Voorbeeldberekening exploitatiebijdrage te betalen per omgevingsvergunning

Stap 1: gegevens ingediende omgevingsvergunning

A Inbrengwaarde perceel 1.000.000€      
B Uitgeefbaar gebied perceel 60%
C Openbaar gebied perceel 40%

D Totaal aantal gewogen eenheden omgevingsvergunning 20.000            
E Zelfverrichte werkzaamheden -€               

Stap 2: berekening exploitatiebijdrage per omgeving svergunning

F Totaal contante kosten 27.806.601€    
GTotaal contante opbrengsten 28.720.232€    

H Maximaal verhaalbare kosten ( = minimum van F en G ) 27.806.601€    

I Totaal aantal gewogen eenheden exploitatieplan 97.416            

J Maximaal verhaalbare kosten per gewogen eenheid 285,44€          
D Totaal aantal gewogen eenheden omgevingsvergunning 20.000            

K Maximaal te verhalen kosten op omgevingsvergunning  ( = J x D / bruto exploitatiebijdrage ) 5.708.834€      

A Inbrengwaarde perceel 1.000.000€      
B Uitgeefbaar gebied perceel 60%
L Inbrengwaarde zelf te bebouwen deel perceel ( = A x B ) 600.000€        

E Zelfverrichte werkzaamheden aanvrager omgevingsver gunning -€               

MNetto exploitatiebijdrage omgevingsvergunning ( =  K - L - E ) 5.108.834€      
te verbinden aan verlening van de omgevingsvergunning indien gemeente openbaar deel niet aankoopt

Stap 3: mogelijke afrekening exploitatiebijdrage pe r omgevingsvergunning

A Inbrengwaarde perceel 1.000.000€      
C Openbaar gebied perceel 40%
N Inbrengwaarde openbaar deel perceel ( = A x C ) 400.000€        
C Openbaar gebied perceel
N Inbrengwaarde openbaar deel perceel ( = A x C ) -€               

OSaldo afrekening omgevingsvergunning bij aankoop o penbaar deel ( = M - N ) 4.708.834€      
te verbinden aan verlening omgevingsvergunning indien gemeente openbaar deel aankoopt tegen inbrengwaarde
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3. Gerealiseerde kosten en opbrengsten 
 

 
De in de Exploitatieopzet opgenomen begroting van kosten en opbrengsten is voor een groot 
deel gebaseerd op ramingen.  
 
In de huidige situatie zijn reeds onderzoeken en voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. 
Daarnaast is een deel van de gronden ook fysiek bouwrijp gemaakt. De peildatum hiervoor is 
31 december 2014. Op dit moment zijn eveneens opbrengsten uit gronduitgifte of anderszins 
in het kader van dit Exploitatieplan gerealiseerd. Een overzicht van de gerealiseerde kosten 
en opbrengsten, bij vaststelling van het Exploitatieplan, zijn op grond van artikel 6.2.8 Bro in 
onderstaande tabel 8 weergegeven. 
 

 
Tabel 8: percentage gerealiseerde kosten en opbrengsten 

 
 
 

Percentage gerealiseerde kosten 
Begroot Gerealiseerd %

per 31/12/2014

Kostensoort
6.2.3.a Waarde van de gronden 13.277.500€        €    13.277.500 100%
6.2.3.b Waarde van de opstallen -€                   €                 -   
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. -€                   €                 -   
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen 200.000€            €          35.305 18%
6.2.4.a Kosten onderzoeken 1.000.000€          €         668.482 67%

6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken 1.070.000€          €          76.407 7%
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 5.745.000€          €      1.318.868 23%
6.2.4.d Kosten van maatregelen 3.001.229€          €      3.001.229 100%

6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied (ook compensatiemaatregelen) 671.037€            €         325.423 48%

6.2.4.f
Kosten voor toekomstige exploitaties (die in naaste toekomst voor 
bebouwing in aanmerking komen) -€                   €                 -   

6.2.4.g Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht 1.267.503€          €         279.989 22%
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen 392.132€            €         392.132 100%
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities -€                   €                 -   

6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten 2.490.368€          €      2.178.313 87%
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto) 170.000€            €          88.510 52%

6.2.4.l Planschadekosten 375.000€            €            1.966 1%
6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen -€                   €                 -   

6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten -€                   €                 -   

Totaal kosten 29.659.769€       21.644.124€     73%

Opbrengstensoort
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied 37.374.444€        €      4.294.987 11%

6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden 13.218€              €          13.218 100%
6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties -€                   €                 -   

Totaal opbrengsten 37.387.662€       4.308.205€       12%
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4. Herziening en afrekening Exploitatieplan 
 
 
4.1. Herziening van het Exploitatieplan (artikel 6. 15 Wro) 

 
Een Exploitatieplan wordt na inwerkingtreding ten minste eenmaal per jaar herzien, totdat de 
in dat Exploitatieplan voorziene werken, werkzaamheden en bouwwerken zijn gerealiseerd. 
Indien tegen het Exploitatieplan beroep is ingesteld, vangt deze termijn aan op de dag nadat 
een beslissing omtrent het exploitatieplan onherroepelijk is geworden. 
 
Bij een herziening van een Exploitatieplan is artikel 6.15, eerste lid Wro, niet van toepassing 
en kan de mededeling, bedoeld in artikel 6.15, tweede lid Wro, achterwege blijven voor zover 
de herziening uitsluitend betrekking heeft op:  
 
• een uitwerking en detaillering van de ramingen van kosten en opbrengsten;  
• een aanpassing van deze ramingen met inachtneming van de in het Exploitatieplan 

aangegeven methoden van indexering; 
• een vervanging van de ramingen van de kosten door gerealiseerde kosten, of  
• andere niet-structurele onderdelen. 

 
Deze herziening kan ertoe leiden dat eigenaren die nog geen omgevingsvergunning hebben 
aangevraagd, een hogere of een lagere exploitatiebijdrage moeten betalen dan in het geval 
de eigenaren voor de herziening hun omgevingsvergunningaanvraag hadden ingediend. 
 
De daadwerkelijk te betalen exploitatiebijdrage bij de verlening van de omgevingsvergunning 
is af te leiden uit de laatst vastgestelde herziening van het Exploitatieplan. 
 
 

4.2. Afrekening van het Exploitatieplan (artikel 6. 20 Wro) 
 

Binnen drie maanden na uitvoering van de in een Exploitatieplan voorziene werken, 
werkzaamheden en maatregelen stellen burgemeester en wethouders een afrekening van 
het Exploitatieplan vast. 
 
Bij de afrekening worden de betaalde exploitatiebijdragen herberekend op grond van de 
totale kosten en het totale aantal gewogen eenheden in het Exploitatiegebied. De 
basiseenheden en gewichtsfactoren die zijn toegepast bij de berekening van een betaalde 
exploitatiebijdrage, worden ook toegepast bij de herberekening.  
 
Indien een herberekende exploitatiebijdrage meer dan vijf procent lager is dan een betaalde 
exploitatiebijdrage, betaalt de gemeente binnen een maand na vaststelling van de afrekening 
het verschil, voor zover het groter is dan vijf procent, naar evenredigheid terug met rente aan 
degene die ten tijde van de betaling van de bijdrage, of een gedeelte daarvan, houder was 
van de desbetreffende omgevingsvergunning, of diens rechtsopvolger.  
 
Indien ten minste negentig procent van de in het Exploitatieplan begrote kosten is 
gerealiseerd, wordt op verzoek met betrekking tot de desbetreffende exploitatiebijdrage een 
afrekening opgesteld.  
 
Tegen een besluit omtrent de afrekening en de herberekende exploitatiebijdrage kan beroep 
worden ingesteld. 
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DEEL C: REGELS 
 
 
1. Begrippen 
 
 
Bestemmingsplan :  Het bestemmingsplan “Lage Heide Wonen”. 
 
Uitgeefbare gronden :  De gronden waarop één of meer bouwplannen mogelijk zijn. 
 
Exploitatiebijdrage  : De door een particuliere exploitant via de omgevingsvergunning aan de 

gemeente verschuldigde betaling in de kosten van de grondexploitatie op 
grond van artikel 6.18 Wro en artikel 6.19 Wro. De exploitatiebijdrage wordt 
berekend op de contante waarde datum, zijnde 1 januari 2010. De 
exploitatiebijdrage wordt vanaf de contante waarde datum tot aan het 
moment verlening omgevingsvergunning, activiteit bouwen, geïndexeerd 
met de in paragraaf 1.2 van deel B van dit Exploitatieplan opgenomen 
parameter. 

 
Exploitatieplan :  Het Exploitatieplan Lage Heide Wonen als bedoeld in artikel 6.12 Wro en 

artikel 6.13 Wro. 
 
Exploitatiegebied  : Het Exploitatiegebied Lage Heide Wonen waarop dit Exploitatieplan van 

toepassing is, zoals weergegeven in bijlage 1 van deel C van dit 
Exploitatieplan. 

 
Exploitatieopzet : De Exploitatieopzet als bedoeld in artikel 6.13 lid 1 onder c Wro en als 

bedoeld in hoofdstuk 1 van deel B van dit Exploitatieplan. 
 
Openbare ruimte :  De gronden in en ten behoeve van het Exploitatiegebied waarop de 

openbare voorzieningen worden gereconstrueerd of gerealiseerd, 
waaronder openbare wegen, waterwegen en groenvoorzieningen. 

 
Bouwrijp maken  : In het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor 

het bouwrijp maken voorzien: 
• het ontdoen van bebouwing, bouwresten en andere boven- en onder-

grondse obstakels; 
• het ontgraven, ophogen en egaliseren van het terrein; 
• het verwijderen van struiken, bomen en boomstronken; 
• het dempen van sloten en watergangen; 
• het treffen van grondwaterregulerende maatregelen; 
• het afvoeren van grondwater; 
• overige voorkomende werkzaamheden. 
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Nutsvoorzieningen : In het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor 
de aanleg van nutsvoorzieningen, inclusief bijbehorende bovengrondse 
voorzieningen, voorzien conform het Programma van Eisen inrichting 
openbaar gebied, bijlage 3 van deel C: 
• aanleg van en, indien van toepassing, verplaatsing of aanpassing van 

onder andere leidingen voor gas, water, elektra, telefoon, centraal 
antenne systeem, inclusief de nodige bovengrondse voorzieningen, 
zoals transformatorhuisjes, verdeelkasten en installaties/gebouwen 
voor duurzame energievoorzieningen. 

 
Woonrijp maken : In en ten behoeve van het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en 

werkzaamheden voor het (her)inrichten van de openbare ruimte voorzien:  
• Het aanleggen en aanpassen van wegen en pleinen, zowel met een 

open verharding als asfalt, met bijbehorende (verkeers- en verkeers-
regulerende) voorzieningen; 

• Het aanleggen van trottoirs, voet- en rijwielpaden en parkeerplaatsen; 
• Het aanleggen van openbare verlichting en brandkranen met 

aansluitingen; 
• Het aanleggen van duikers, rioleringen en gemalen, persleidingen; 
• Het plaatsen van straatmeubilair, speelvoorzieningen, hondentoiletten, 

sierende elementen en afrastering in de openbare ruimte; 
• Het aanleggen van groenvoorzieningen. 
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2. Werken en werkzaamheden 
 
 
2.1. De bestekken en tekeningen voor de uitvoering van werken en werkzaamheden voor het 

Bouwrijp maken, de aanleg van Nutsvoorzieningen en het inrichten van de Openbare ruimte, 
dienen te voldoen aan (I) de technische eisen zoals opgenomen in het Programma van 
Eisen, dat als bijlage 3 van deel C van dit Exploitatieplan is gevoegd, alsmede (II) de door de 
gemeente gestelde nadere beeldkwaliteitseisen (inclusief stedenbouwkundig plan), zoals 
vastgelegd in het Beeldkwaliteitplan Lage Heide Woongebied, de datum maart 2010 
(kenmerk 200913002). Indien gewenst kan dit Beeldkwaliteitplan bij de gemeente worden 
opgevraagd.  

 
2.2. Als onderdeel van het Bouwrijp maken, dient het terrein te worden geëgaliseerd c.q. 

aangevuld met schoon zand c.q. grond met gemiddeld 20 centimeter tot ca. 24,7 m +NAP 
(westelijk deel plangebied) en ca. 23,2 m +NAP (oostelijk deel plangebied). Ter plaatse van 
de woonpercelen en groenpercelen wordt als onderdeel van het woonrijp maken de 
oorspronkelijke maaiveldhoogte weer teruggebracht met de in het onderdeel bouwrijp maken 
ontgraven landbouwgrond. Deze oorspronkelijke maaiveldhoogte betreft ca. 25,00 m +NAP 
(westelijk deel plangebied) en ca. 23,50 m +NAP (oostelijk deel plangebied).  

  
2.3. Het is verboden te starten met de uitvoering van werken en werkzaamheden voor het 

Bouwrijp maken van het Exploitatiegebied, de aanleg van Nutsvoorzieningen en de inrichting 
van de Oruimte, voordat het bestek ter goedkeuring is voorgelegd aan en is goedgekeurd 
door burgemeester en wethouders. 

 
2.4. De bestekken en tekeningen zullen worden getoetst aan de gestelde eisen in de in lid 2.1 

genoemde stukken. Burgemeester en wethouders beslissen binnen zes weken na ontvangst 
van de bestekken en tekeningen omtrent de goedkeuring van deze stukken.  

 
2.5. De werken en werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de 

door de gemeente goedgekeurde bestekken en tekeningen voor het Bouw- en Woonrijp 
maken, de aanleg van Nutsvoorzieningen en het inrichten van de Openbare ruimte en 
overeenkomstig de eisen zoals opgenomen in de in lid 2.1 genoemde stukken. De partij die 
uitvoert, is aansprakelijk voor schade die zijn bouwactiviteiten veroorzaken.  

 
2.6. De uitvoering van werken en werkzaamheden voor het Bouwrijp maken, de aanleg van Nuts-

voorzieningen en het inrichten van de Openbare ruimte vinden plaats onder toezicht van een 
door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouder. De toezichthouder geeft 
aanwijzingen over de route van het bouwverkeer. Na de start van de uitvoering van de 
werkzaamheden heeft de toezichthouder te allen tijde toegang tot de gronden van het 
Exploitatiegebied, waarop de uitvoering plaatsvindt. De aanwijzingen van de toezichthouder 
dienen te worden opgevolgd. 

 
2.7. Partijen die de werken en werkzaamheden uitvoeren, zijn verplicht tot het onderhouden van 

de bouwwegen, totdat deze wegen als onderdeel van de Openbare ruimte Woonrijp zijn 
gemaakt.   

 
2.8. Zodra de werken en werkzaamheden zijn voltooid, wordt hiervan door partijen schriftelijk 

melding gedaan aan burgemeester en wethouders. Bij die melding wordt een voltooiing-
verslag gevoegd, dat een aanduiding van de werken en werkzaamheden inhoudt, waarop de 
melding betrekking heeft. 
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2.9. Een voltooiingverslag behoeft de schriftelijke instemming van burgemeester en wethouders. 
Uiterlijk 8 weken na ontvangst van dat verslag wordt omtrent de instemming besloten. 
 

2.10. Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming met een voltooiingverslag, 
indien daarin naar hun oordeel niet aannemelijk is gemaakt, dat de daarin begrepen werken 
en werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de goedgekeurde bestekken en 
tekeningen voor het Bouw- en Woonrijp maken, de aanleg van Nutsvoorzieningen en het 
inrichten van de Openbare ruimte en overeenkomstig de eisen, zoals opgenomen in de in lid 
2.1 en lid 2.2 genoemde stukken.  

 
2.11. Voor exploitant geldt na overdracht van de openbare ruimte aan de gemeente gedurende 12 

maanden na overdracht aan de gemeente, het onderhoud van de Openbare ruimte en de 
gerealiseerde voorzieningen voor zijn rekening en herstelt voor zijn rekening eventuele 
gebreken. 

 
2.12. Het is verplicht de diensten, werken en werkzaamheden namens de gemeente openbaar aan 

te besteden volgens de richtlijnen 2004/18/EG van het Europees Parlement en de raad van 
31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, zoals gepubliceerd in PbEG 
2004, L 134/114 d.d. 30 april 2004, alsmede volgens de interpretatieve mededeling van de 
Europese Commissie over de Gemeenschapswetgeving die van toepassing is op het 
plaatsen van opdrachten die niet of slechts gedeeltelijk onder de richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten vallen, zoals gepubliceerd in PbEG 2006, C 179/02. De gemeente heeft 
de Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 vastgesteld die van toepassing is. Deze nota is op 
www.valkenswaard.nl digitaal te raadplegen. 

 
2.13. Om te garanderen dat aan het in lid 2.12 bepaalde wordt voldaan, dient exploitant de raming 

van de door deze exploitant aan te leggen openbare voorzieningen 13 weken voorafgaand 
aan de geplande aanleg ter controle aan de gemeente voor te leggen. Daarbij dient de 
exploitant tevens een aanbestedingsprotocol op te stellen in overleg met het cluster centrale 
inkoop van de gemeente Valkenswaard, waarin is aangegeven op welke wijze de opdracht 
voor de uitvoering van werken en werkzaamheden wordt gegund. Dit aanbestedingsprotocol 
dient aan burgemeester en wethouders te worden voorgelegd. Burgemeester en wethouders 
beslissen uiterlijk 8 weken na ontvangst van de raming en het protocol omtrent de 
instemming met het protocol. 

 
2.14. De gunning van opdrachten voor de uitvoering van werken en werkzaamheden vindt plaats in 

overeenstemming met het aanbestedingsprotocol waarmee door burgemeester en 
wethouders is ingestemd. 

 
2.15. Het is verboden werken, werkzaamheden en bouwwerken, zoals omschreven in hoofdstuk 4 

van deel A van dit Exploitatieplan, uit te voeren in strijd met de eisen zoals opgenomen in de 
regels 2.1 tot en met 2.14 van hoofdstuk 2 van deel C van dit Exploitatieplan. 
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3. Locatie-eisen  
 
 
3.1. Fasering 
 
3.1.1. In bijlage 2 van deel C van dit Exploitatieplan is de Faseringskaart (tekeningnummer C3113-

01/P02G) opgenomen. Voor de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en 
bouwplannen zoals aangegeven op de Faseringskaart geldt: 
 
- Fase 1: Op de perceelsgedeelten welke als [ blauw ] zijn aangegeven op de 

Faseringskaart mogen vanaf 1 januari 2011 omgevingsvergunningen, activiteit bouwen, 
worden verleend; 

- Fase 2: Op de perceelsgedeelten welke als [ rood ] zijn aangegeven op de 
Faseringskaart mogen vanaf 1 januari 2012 omgevingsvergunningen, activiteit bouwen, 
worden verleend; 

- Fase 3: Op de perceelsgedeelten welke als [ geel / groen ] zijn aangegeven op de 
Faseringskaart mogen in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 
omgevingsvergunningen, activiteit bouwen, worden verleend. 

 
3.1.2. Het is verboden werk, werkzaamheden en activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met de 

voornoemde fasering in artikel 3.1.1, als opgenomen in deel C van dit Exploitatieplan. 
 

3.1.3. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 3.1, als 
opgenomen in deel C van dit Exploitatieplan, maar alleen indien de ontheffing past binnen 
een ter inzage gelegde herziening van dit Exploitatieplan. Burgemeester en wethouders 
kunnen aan een ontheffing beperkingen of voorschriften verbinden, welke beperkingen en 
voorschriften verband moeten houden met de belangen op wier bescherming de betreffende 
bepalingen zien. 

 
3.1.4. Een ontheffing zal worden geweigerd, indien de verlening ervan zou betekenen dat het 

Exploitatieplan structureel wordt gewijzigd of de verlening gevolgen heeft voor de 
Exploitatieopzet. 

 
 
3.2. Koppelingen 
 
3.2.1. In bijlage 2 van deel C van dit Exploitatieplan is de Faseringskaart opgenomen. Met de 

uitvoering van een bouwplan, zoals opgenomen in de omgevingsvergunning, activiteit 
bouwen, mag pas worden begonnen, nadat dit bouwplan rechtstreeks ontsloten is via een 
bouwweg, die voldoet aan de in hoofdstuk 2 van deel C van dit Exploitatieplan. 

 
3.2.2. Met de uitvoering van een bouwplan, zoals opgenomen in de omgevingsvergunning, activiteit 

bouwen, mag pas worden begonnen op het moment dat het volledige, bij het bouwblok 
behorende deelgebied, bouwrijp is gemaakt. 

 
3.2.3. Het is verboden werk, werkzaamheden en activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met de 

voornoemde fasering in artikel 3.2.1 tot en met artikel 3.2.2, als opgenomen in deel C van dit 
Exploitatieplan. 

 
3.2.4. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 3.2, als 

opgenomen in deel C van dit Exploitatieplan, maar alleen indien de ontheffing past binnen 
een ter inzage gelegde herziening van dit Exploitatieplan. 
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3.3. Sociale woningbouw 
 
3.3.1. In het Exploitatiegebied dienen totaal 99 sociale woningen, (waarvan minimaal 12 sociale 

huurwoningen) te worden ontwikkeld. Een sociale huurwoning is een woning waarvoor een 
prijsgrens is bepaald van ten hoogste € 710,68 per maand (peildatum 1/1/2015). Dit bedrag 
wordt met ingang van 1 januari van elk jaar gewijzigd overeenkomstig de wijziging per gelijke 
datum van het bedrag genoemd in artikel 18 eerste lid onderdeel b van de Wet op de 
huurtoeslag. Een sociale koopwoning is een woning waarvoor een prijsgrens is bepaald tot  € 
192.000 (peildatum 1/1/2015). 

 
3.3.2. Een sociale huurwoning wordt verhuurd aan een woningzoekende die past binnen de 

doelgroep van natuurlijke personen met een huishoudinkomen van ten hoogste € 34.911 
(peildatum 1/1/2015). Het ‘huishoudinkomen’ is gelijk aan de gezamenlijke 
verzamelinkomens als bedoeld in artikel 2.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001 van de 
huurder en de overige bewoners van een woongelegenheid die bij aanvang van de bewoning 
van die woongelegenheid meerderjarig zijn.  

 
3.3.3. Een sociale koopwoning wordt verkocht aan een woningzoekende die past binnen de 

doelgroep van natuurlijke personen van 18 t/m 35 jaar die op zoek zijn naar een zelfstandige 
sociale koopwoning en geen woning leeg achterlaten dan wel die een woning huren en deze 
leeg achterlaten. 

 
3.3.4. Verhuur van een sociale huurwoning aan een huurder die niet past binnen de in de paragraaf 

3.3.2 omschreven doelgroep of verkoop van een sociale huurwoning waardoor niet meer de 
instandhouding als sociale huurwoning wordt verzekerd binnen een termijn van tien jaren 
nadat de woning voor het eerst in gebruik is genomen, is uitsluitend toegestaan na een 
daartoe strekkende schriftelijke ontheffing van burgemeester en wethouders van 
Valkenswaard. Deze ontheffing wordt door burgemeester en wethouders verleend indien de 
eigenaar aantoont dat zich een van de volgende gevallen voordoet:  
- verandering van werkkring aan de zijde van de eindgebruiker, op grond waarvan 

redelijkerwijs verhuisd dient te worden; 
- overlijden van de eindgebruiker of diens echtgenote of van zijn of haar geregistreerde 

partner; 
- ontbinding van het huwelijk of het geregistreerde samenlevingscontract van de 

eindgebruiker; 
- verhuizing die noodzakelijk is in verband met de gezondheid van de eindgebruiker of een 

van zijn of haar gezinsleden; 
- een andere bijzondere en klemmende omstandigheid van zodanige aard dat van de 

eindgebruiker redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij gedurende de aangeduide 
termijn ter plaatse blijft wonen. 

 
3.3.5. Sociale huurwoningen, als in voorgaande artikel 3.3.2 benoemd, dienen voor een periode 

van 10 jaar als zodanig in stand te worden gehouden, nadat de woning voor het eerst in 
gebruik is genomen, en gedurende die periode onder de huurprijs uit de Wet op de 
huurtoeslag te blijven. De aanvrager van de omgevingsvergunning dient beide onderdelen bij 
de aanvraag van de omgevingsvergunning aan te tonen. Indien de aanvrager van de 
omgevingsvergunning dit niet kan aantonen, eist de gemeente dat hiertoe een overeenkomst 
wordt gesloten, waarin deze vereisten worden gewaarborgd. 
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geen verantwoordelijkheid aanvaard bij gebruik door derden tenzij met schriftelijke toestemming van Gloudemans. 

3.3.6. Sociale koopwoningen, als in het voorgaande artikel 3.3.3 benoemd, dienen voor een 
periode van 10 jaar als zodanig in stand te worden gehouden, nadat de woning voor het 
eerst in gebruik is genomen. De aanvrager van de omgevingsvergunning dient beide 
onderdelen bij de aanvraag van de omgevingsvergunning aan te tonen. Indien de aanvrager 
van de omgevingsvergunning dit niet kan aantonen, eist de gemeente dat hiertoe een 
overeenkomst wordt gesloten, waarin deze vereisten worden gewaarborgd. 

 
3.3.7. Het is verboden in strijd met de regels te handelen, zoals omschreven in de paragrafen 3.3.1 

tot en met 3.3.6.  
 
 
3.4. Particulier opdrachtgeverschap 

 
3.4.1. In het Exploitatiegebied dienen 81 kavels voor particulier opdrachtgeverschap te worden 

gerealiseerd op gronden met de aanduiding Vrijstaand – particulier opdrachtgeverschap. Van 
een kavel voor particulier opdrachtgeverschap is sprake als een particulier volledige 
juridische zeggenschap heeft en de verantwoordelijkheid draagt, voor het gebruik van de 
grond, het ontwerp en de bouw van de eigen woning.  
 

3.4.2. Bij de uitgifte van deze kavels dient de dan vigerende nota grondbeleid van de gemeente 
Valkenswaard in acht te worden genomen.  
 

3.4.3. Het is verboden in strijd met de regels te handelen, zoals omschreven in de paragrafen 3.4.1 
tot en met 3.4.2. 
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Disclaimer: Dit rapport is bestemd voor de in dit rapport genoemde opdrachtgever en het doel waarvoor het is opgesteld. Er wordt 

geen verantwoordelijkheid aanvaard bij gebruik door derden tenzij met schriftelijke toestemming van Gloudemans. 

4. Slotregel 
 

 
Dit Exploitatieplan wordt geciteerd als: “Exploitatieplan Lage Heide Wonen, 2e herziening”. 
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1450.128-EP1d2

Samenvatting exploitatieopzet

Algemeen

Opdrachtgever: Gemeente Valkenswaard
Project: Lage Heide Wonen
Dossier: 1450.128
Datum: 28-sep-15

Datum start exploitatie 1 januari 2010
Datum contante waarde 1 januari 2010
Datum einde exploitatie 1 januari 2023
Prijspeil 1 januari 2012
Looptijd exploitatie 13,0
Kostenstijging 2,0%
Opbrengstenstijging 0,0%

Renteverlies t/m 1-1-2015 4,0%
Rentewinst t/m 1-1-2015 4,0%
Renteverlies va 1-1-2016 3,0%
Rentewinst va 1-1-2016 3,0%
Rente contant 3,0%

Versie: 1450.128-EP1d2
Status: Concept

Berekening
Wro Bro Nominaal Kostenstijging  Totaal  

6.13.1.c.1 Inbrengwaarde gronden 13.477.500€   9.030€                        13.486.530€             
6.2.3.a Waarde van de gronden 13.277.500€    -€                                 13.277.500€              
6.2.3.b Waarde van de opstallen -€                     -€                                 -€                               
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. -€                     -€                                 -€                               
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen 200.000€         9.030€                         209.030€                   

6.13.1.c.2 Andere kosten ivm de exploitatie 16.182.269€   531.568€                    16.713.837€             
6.2.4.a Kosten onderzoeken 1.000.000€      17.628€                       1.017.628€                
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken 1.070.000€      58.465€                       1.128.465€                
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 5.745.000€      344.108€                     6.089.108€                
6.2.4.d Kosten van maatregelen in het gebied 3.001.229€      -€                                 3.001.229€                
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied 671.037€         -€                                 671.037€                   
6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties -€                     -€                                 -€                               
6.2.4.g Kosten van voorbereiding en toezicht 1.267.503€      74.907€                       1.342.410€                
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen 392.132€         -€                                 392.132€                   
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities -€                     -€                                 -€                               
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten 2.490.368€      29.436€                       2.519.804€                
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer 170.000€         7.023€                         177.023€                   
6.2.4.l Planschadekosten 375.000€         -€                                 375.000€                   

6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen -€                     -€                                 -€                               
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten (gerealiseerd) -€                     -€                               

Rentekosten / -opbrengsten (exploitatie) 6.189.561€                

TOTAAL KOSTEN 29.659.769€    540.597€                     36.389.928€              

Wro Bro Nominaal Opbrengstenstijging  Totaal  
6.13.1.c.3 Opbrengsten van de exploitatie 37.750.472€   -€                                37.750.472€             

6.2.7.a Uitgifte van gronden 37.737.254€    -€                                 37.737.254€              
6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden 13.218€           -€                                 13.218€                     
6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties -€                     -€                                 -€                               

TOTAAL OPBRENGSTEN 37.750.472€    -€                                 37.750.472€              

Resultaat op einddatum 1.360.544€                
Resultaat op startdatum 926.464€                   

Resultaat op contante waarde 926.464€                   
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Ruimtegebruik

Opdrachtgever: Gemeente Valkenswaard
Project: Lage Heide Wonen
Dossier: 1450.128
Datum: 28-sep-15
Versie: 1450.128-EP1d2
Status: Concept

Ruimtegebruik
Omschrijving Oppervlakte Eenheid Opmerkingen

A Bruto plangebied 173.801       m2
94,4% Gemeente Valkenswaard 164.136       m2
1,4% Perceel H36 2.475           m2
4,1% Perceel H37 7.190           m2

B Te handhaven elementen -               m2
Bebouwing / groen m2

C Bovenwijkse voorzieningen -               m2

D = A - B - C Netto exploitatiegebied 173.801       m2

59% Uitgeefbaar gebied 101.739       m2
9% Woningbouw sociale sector 15.006         m2
1% Woonwagenlocatie 1.920           m2

23% Woningbouw vrije sector 40.819         m2
23% Woningbouw vrije kavels 39.208         m2

3% H37 Woningbouw vrije sector en vrije kavels 4.786           m2
0% Gronduitgifte overig (woning/kavel H87 ) m2

41% Openbaar gebied 72.062         m2
19% Verharding 32.502         m2

rijweg 17.559         m2
voetpad/pad 10.974         m2

parkeren 3.251           m2
bloemencorso 718              m2

18% Groen 31.650         m2 Waarvan bestaand 5.649
5% Water 7.910           m2
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Opbrengstenraming

Opdrachtgever: Gemeente Valkenswaard
Project: Lage Heide Wonen
Dossier: 1450.128
Datum: 28-sep-15
Versie: 1450.128-EP1d2
Status: Concept

Berekening Exploitatieplan
Gewichts- Gewogen 

Wro Bro Eenheidsprijs Hoeveelheid Eenheid Subtotaal Nominaal fac toren Programma eenheden
6.13.1.c.3 Opbrengsten van de exploitatie 37.750.472€   

6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied 37.737.254€    

Woningbouw sociale sector 304,00€          15.006            m2 4.561.824€     1,00             15.006,00      15.006           
Woonwagenlocatie 304,00€          1.920              m2 583.680€        1,00             1.920,00        1.920            
Woningbouw vrije sector 380,00€          40.819            m2 15.511.220€   1,25             40.819,00      51.024           
Woningbouw vrije kavels 380,00€          39.208            m2 14.899.040€   1,25             39.208,00      49.010           
H37 Woningbouw vrije sector en vrije kavels 380,00€          4.786              m2 1.818.680€     1,25             4.786,00        5.983            
Gronduitgifte overig (woning/kavel H87 ) 362.810€        1                    st 362.810€        
Afronding

6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden 13.218€          
* Bijdrage overig 13.218€         
Gemeentelijke bijdrage verkeersonderzoek 13.218,00€     1                    post 13.218€         
Afronding

6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties -€                    

TOTAAL OPBRENGSTENRAMING 37.750.472€    122.942         
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Kostenraming

Opdrachtgever: Gemeente Valkenswaard
Project: Lage Heide Wonen
Dossier: 1450.128
Datum: 28-sep-15
Versie: 1450.128-EP1d2
Status: Concept

Berekening

Wro Bro Eenheidsprijs Hoeveelheid Eenheid Subtotaal Nominaal
6.13.1.c.1 Inbrengwaarde gronden 13.477.500€         

6.2.3.a Waarde van de gronden 13.277.500€          
* Inbrengwaarde gronden 13.277.500,00€          1                     post 13.277.500€        

Gemeente Valkenswaard 12.359.022,00€          1                     post
Perceel H36 147.200,00€               1                     post
Perceel H37 386.440,00€               1                     post
Bijkomende kosten en afronding 384.838,00€               1                     post

6.2.3.b Waarde van de opstallen -€                          

6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. -€                          

6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen 200.000€               
* Opstallen 134.544,00€               1                     st 134.544€             
* Kabels & leidingen 15.000,00€                 1                     post 15.000€               
* Staartkosten 32.216,00€                 1                     post 32.216€               
* Projectonvoorzien en afronding 10% van subtotaal 6.2.3.d 18.240€               

6.13.1.c.2 Andere kosten i.v.m. de exploitatie 16.182.269€         
6.2.4.a Kosten onderzoeken 1.000.000€            

6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken 1.070.000€            
* Verrichten van grondwerken: voorbereidende werkzaamheden BRM 65.627,00€                 1                     post 65.627€               
* Verrichten van grondwerken: opruimingen BRM 147.715,00€               1                     post 147.715€             
* Verrichten van grondwerken: oa. ophogen BRM 379.073,00€               1                     post 379.073€             
* Staartkosten BRM 127.624,00€               1                     post 127.624€             
* Projectonvoorzien BRM 10%  van subtotaal 6.2.4.b 72.004€               

* Verrichten van grondwerken: voorbereidende werkzaamheden WRM 15.751,00€                 1                     post 15.751€               
* Verrichten van grondwerken: opruimingen WRM 27.123,00€                 1                     post 27.123€               
* Verrichten van grondwerken: oa. ophogen WRM 155.037,00€               1                     post 155.037€             
* Staartkosten WRM 51.800,00€                 1                     post 51.800€               
* Projectonvoorzien WRM en afronding 10%  van subtotaal 6.2.4.b 28.246€               

6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 5.745.000€            
* Riolering, BRM 1.028.379,00€            1                     post 1.028.379€          
* Wegen, verhardingen, BRM 522.187,00€               1                     post 522.187€             
* Groenvoorzieningen, BRM 12.524,00€                 1                     post 12.524€               
* Staartkosten BRM 336.737,00€               1                     post 336.737€             
* Vergunningen en verzekeringen, BRM 32.748,00€                 1                     post 32.748€               
* Projectonvoorzien 10% van subtotaal 6.2.4.c 193.258€             

* Riolering, WRM 32.748,00€                 1                     post 32.748€               
* Wegen, verhardingen, WRM 1.258.680,00€            1                     post 1.258.680€          
* Groenvoorzieningen, WRM 648.894,00€               1                     post 648.894€             
* Verkeersmeubilair, WRM 12.920,00€                 1                     post 12.920€               
* Openbare verlichting, WRM 1.228,73€                   192                 stuks 235.916€             
* Brandkranen, WRM 782,78€                      18                   stuks 14.090€               
* Straatmeubilair, WRM 2.212,64€                   4                     stuks 8.851€                 
* Speeltoestellen, WRM 20.000,00€                 4                     stuks 80.000€               
* Staartkosten WRM 599.915,00€               1                     post 599.915€             
* Vergunningen en verzekeringen, WRM 39.272,00€                 1                     post 39.272€               
* Projectonvoorzien WRM en afronding 10% van subtotaal 6.2.4 294.073€             

* Beheersvriendelijk maken plangebied 154.435,00€               1                     post 154.435€             
* Wegen, verhardingen (vernieuwing verharding / profiel Irislaan, breedte 1x6m1) 100,00€                      2.100              m1 210.000€             
* Wegen, verhardingen (verkeersmaatregelen Venbergseweg e.o., netto bijdrage) 29.374,00€                 1                     post 29.374€               

6.2.4.d Kosten van maatregelen in het gebied 3.001.229€            
* Beperken milieuhygiënische contouren 3.001.229,00€            1                     post 3.001.229€          
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Kostenraming

Opdrachtgever: Gemeente Valkenswaard
Project: Lage Heide Wonen
Dossier: 1450.128
Datum: 28-sep-15
Versie: 1450.128-EP1d2
Status: Concept

Berekening

Wro Bro Eenheidsprijs Hoeveelheid Eenheid Subtotaal Nominaal
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied 671.037€               

*Compensatie natuurwaarden 100.000,00€               0,92                ha 92.000€               
Verwerving natuurwaarden (Dommelse Watermolen) 76.947,56€                 1                     post 76.948€               

* Aanleg ontsluitingswegen
Westparallel (aandeel verkeer Lage Heide wonen) 45.044,03€                 1                     post 45.044€               
Fietspad natuurgebied, gedeelte Lage Heide wonen 202.698,00€               1                     post 202.698€             

* Fondsafdracht rood voor groen 2,50€                          over totale m2 uitgeefbaar 254.348€             

6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties -€                          

6.2.4.g Kosten van voorbereiding en toezicht 1.267.503€            
* Civiele en cultuurtechniek 1.208.986,00€            1                     post 1.208.986€          
* Landmeten / vastgoedinformatie 58.517,00€                 1                     post 58.517€               

6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen 392.132€               
* Stedenbouw 295.382,00€               1                     post 295.382€             
* Ruimtelijke ordening 96.750,00€                 1                     post 96.750€               

6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities -€                          

6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten 2.490.368€            
* Verwerving 366.000,00€               1                     post 366.000€             
* Communicatie 136.846,00€               1                     post 136.846€             
* Uitgifte 607.560,00€               1                     post 607.560€             
* Projectmanagement 1.066.159,00€            1                     post 1.066.159€          
* Planeconomie 313.803,00€               1                     post 313.803€             

6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer 170.000€               

6.2.4.l Planschadekosten 375.000€               

6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen -€                          

6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten (gerealiseerd) -€                          

TOTAAL KOSTENRAMING 29.659.769€          
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Fasering

Opdrachtgever: Gemeente Valkenswaard
Project: Lage Heide Wonen
Dossier: 1450.128
Datum: 28-sep-15
Versie: 1450.128-EP1d2
Status: Concept

Fasering
Kosten Totaal Verschil Controle 1-1-2010 1-1-2011 1-1-2012 1-1-2013 1-1-2014 1-1-2015 1-7-2015 1-1-2016 1-7-2016
6.2.3.a Waarde van de gronden 13.277.500€    13.277.500€    13.277.500€    
6.2.3.b Waarde van de opstallen -€                    -€                    
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. -€                    -€                    
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen 200.000€        -0€                  200.000€        25.850€           960€            8.495€         54.898€        54.898€                
6.2.4.a Kosten onderzoeken 1.000.000€      0€                   1.000.000€      450.000€         80.724€        66.112€        63.122€        8.524€         82.880€        82.880€                
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken 1.070.000€      -0€                  1.070.000€      76.407€        397.437€      49.680€                
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 5.745.000€      0€                   5.745.000€      1.025.867€   223.708€      69.293€        221.307€      885.226€              
6.2.4.d Kosten van maatregelen 3.001.229€      3.001.229€      2.449.612€      22.346€        8.424€         424.426€      96.420€        
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied 671.037€        671.037€        78.131€           1.509€         217.934€      27.848€        107.390€      28.135€               30.123€                
6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties -€                    -€                    
6.2.4.g Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht 1.267.503€      -0€                  1.267.503€      44.411€        105.645€      73.490€        56.443€        148.127€      197.503€              
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen 392.132€        392.132€        392.132€         
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities -€                    -€                    
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten 2.490.368€      2.490.368€      770.302€         178.079€   351.232€      411.496€      235.964€      231.240€      39.007€        39.007€                
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto) 170.000€        170.000€        12.729€           10.903€        10.876€        28.762€        25.240€        18.000€        9.070€                  
6.2.4.l Planschadekosten 375.000€        375.000€        1.966€         185.534€      187.500€              
6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen -€                    -€                    
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten -€                    -€                    -€                    -€              -€                 -€                 -€                 -€                 
Kosten per jaar 29.659.769€   29.659.769€   17.456.256€    178.079€   510.576€      1.629.930€   1.275.900€   593.383€      1.254.579€   28.135€               1.535.886€           

Opbrengsten Totaal Verschil Controle 1-1-2010 1-1-2011 1-1-2012 1-1-2013 1-1-2014 1-1-2015 1-7-2015 1-1-2016 1-7-2016
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied 37.737.254€   37.737.254€   -€                    -€              -€                 -€                 1.412.992€   2.881.995€   1.546.967€   4.196.340€           3.170.112€           

- Woningbouw sociale sector 4.561.824€     4.561.824€     318.896€      2.159.388€   -€                 320.340€              1.402.352€           
- Woonwagenlocatie 583.680€        583.680€        -€                 -€                 -€                 -€                         583.680€              
- Woningbouw vrije sector 15.511.220€   15.511.220€   919.220€      200.260€      -€                 3.876.000€           -€                          
- Woningbouw vrije kavels 14.899.040€   14.899.040€   174.876€      522.347€      1.184.157€   -€                         1.184.080€           
- H37 Woningbouw vrije sector en vrije kavels 1.818.680€     1.818.680€     -€                    -€              -€                 -€                 -€                 -€                 -€                         -€                          
- Gronduitgifte overig (woning/kavel H87 ) 362.810€        362.810€        -€                    -€              -€                 -€                 -€                 362.810€      -€                         -€                          

6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden 13.218€          13.218€          -€                    13.218€     -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                         -€                          
6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties -€                   -€                   -€                    -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                         -€                          
Opbrengsten per jaar 37.750.472€   37.750.472€   -€                    13.218€     -€                 -€                 1.412.992€   2.881.995€   1.546.967€   4.196.340€           3.170.112€           

Programma Totaal Verschil Controle 1-1-2010 1-1-2011 1-1-2012 1-1-2013 1-1-2014 1-1-2015 1-7-2015 1-1-2016 1-7-2016
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied

- Woningbouw sociale sector 15.006 15.006 1.049 7.103 1.054 4.613
- Woonwagenlocatie 1.920 1.920 1.920
- Woningbouw vrije sector 40.819 40.819 2.419 527 10.200
- Woningbouw vrije kavels 39.208 39.208 460 1.375 3.116 3.116
- H37 Woningbouw vrije sector en vrije kavels 4.786 4.786
- Gronduitgifte overig (woning/kavel H87 ) 1 1 1

Programma per jaar 101.740 101.740 0 0 0 0 3.928 9.005 3.117 11.254 9.649
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Fasering

Opdrachtgever: Gemeente Valkenswaard
Project: Lage Heide Wonen
Dossier: 1450.128
Datum: 28-sep-15
Versie: 1450.128-EP1d2
Status: Concept

Fasering
Kosten
6.2.3.a Waarde van de gronden
6.2.3.b Waarde van de opstallen
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d.
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen
6.2.4.a Kosten onderzoeken
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied
6.2.4.d Kosten van maatregelen
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied
6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties
6.2.4.g Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto)
6.2.4.l Planschadekosten
6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten
Kosten per jaar

Opbrengsten
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied

- Woningbouw sociale sector
- Woonwagenlocatie
- Woningbouw vrije sector
- Woningbouw vrije kavels
- H37 Woningbouw vrije sector en vrije kavels
- Gronduitgifte overig (woning/kavel H87 )

6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden
6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties
Opbrengsten per jaar

Programma
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied

- Woningbouw sociale sector
- Woonwagenlocatie
- Woningbouw vrije sector
- Woningbouw vrije kavels
- H37 Woningbouw vrije sector en vrije kavels
- Gronduitgifte overig (woning/kavel H87 )

Programma per jaar

1-1-2017 1-7-2017 1-1-2018 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2019 1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022
-€            -€                 -€            -€                 -€            -€                 
-€            -€                 -€            -€                 -€            -€                 
-€            -€                 -€            -€                 -€            -€                 

54.898€               -€            -€                 -€            -€                 -€            -€                 
82.880€                 49.728€                33.152€               -€            -€                 -€            -€                 -€            -€                 

248.398€               99.359€                99.359€               -€            -€            99.359€        -€            -€                 
1.327.840€            663.920€              663.920€              -€            221.307€      -€            221.307€      -€            221.307€      

-€            -€                 -€            -€                 -€            -€                 
-€           50.740€                 14.828€        33.455€                13.925€        21.578€               -€           15.580€        -€           15.580€        -€           14.282€        

-€            -€                 -€            -€                 -€            -€                 
197.503€               148.127€              98.751€               -€            49.376€        -€            98.751€        -€            49.376€        

-€            -€                 -€            -€                 -€            -€                 
-€            -€                 -€            -€                 -€            -€                 

39.007€                 39.007€                39.007€               -€            39.007€        -€            39.007€        -€            39.007€        
9.070€                  9.070€                  9.070€                 -€            9.070€          -€            9.070€          -€            9.070€          

-€            -€                 -€            -€                 -€            -€                 
-€            -€                 -€            -€                 -€            -€                 
-€            -€                 -€            -€                 -€            -€                 

-€           1.955.437€            14.828€        1.042.666€           13.925€        1.019.735€           -€           334.339€      -€           483.074€      -€           333.041€      

1-1-2017 1-7-2017 1-1-2018 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2019 1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022
-€           6.800.480€            2.233.716€   4.153.096€           2.066.516€   2.367.780€           -€           2.368.160€   -€           2.368.160€   -€           2.170.940€   
-€           -€                          80.256€        80.256€                200.336€      -€                         -€           -€                 -€           -€                 -€           -€                 
-€           -€                          -€                 -€                          -€                 -€                         -€           -€                 -€           -€                 -€           -€                 
-€           5.024.360€            2.153.460€   2.296.720€           1.041.200€   -€                         -€           -€                 -€           -€                 -€           -€                 
-€           1.776.120€            -€                 1.776.120€           -€                 1.374.080€           -€           2.368.160€   -€           2.368.160€   -€           2.170.940€   
-€           -€                          -€                 -€                          824.980€      993.700€              -€           -€                 -€           -€                 -€           -€                 
-€           -€                          -€                 -€                          -€                 -€                         -€           -€                 -€           -€                 -€           -€                 
-€           -€                          -€                 -€                          -€                 -€                         -€           -€                 -€           -€                 -€           -€                 
-€           -€                          -€                 -€                          -€                 -€                         -€           -€                 -€           -€                 -€           -€                 
-€           6.800.480€            2.233.716€   4.153.096€           2.066.516€   2.367.780€           -€           2.368.160€   -€           2.368.160€   -€           2.170.940€   

1-1-2017 1-7-2017 1-1-2018 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2019 1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022

264 264 659

13.222 5.667 6.044 2.740
4.674 4.674 3.616 6.232 6.232 5.713

2.171 2.615

0 17.896 5.931 10.982 5.570 6.231 0 6.232 0 6.232 0 5.713
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Inflatie

Opdrachtgever: Gemeente Valkenswaard
Project: Lage Heide Wonen
Dossier: 1450.128
Datum: 28-sep-15
Versie: 1450.128-EP1d2
Status: Concept

Indexering / inflatie
Kostenstijging Totaal Prijspeil Inflatie 1-1-2015 1-7-2015 1-1-2016 1-7-2016 1-1-2017 1-7-2017 1-1-2018 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2019 1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022
6.2.3.a Waarde van de gronden -€                   1-1-2012 0,00% -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€           -€      -€      -€      -€          -€      
6.2.3.b Waarde van de opstallen -€                   1-1-2012 2,00% -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€           -€      -€      -€      -€          -€      
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. -€                   1-1-2012 2,00% -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€           -€      -€      -€      -€          -€      
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen 9.030€            1-1-2012 2,00% -€      1.098€      -€      2.218€      -€      -€      -€      -€      -€      5.714€      -€           -€      -€      -€      -€          -€      
6.2.4.a Kosten onderzoeken 17.628€          1-1-2012 2,00% -€      1.658€      -€      3.348€      -€      5.073€      -€      4.099€      -€      3.450€      -€           -€      -€      -€      -€          -€      
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken 58.465€          1-1-2012 2,00% -€      7.949€      -€      2.007€      -€      15.204€     -€      8.190€      -€      10.341€     -€           -€      -€      14.773€     -€          -€      
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 344.108€        1-1-2012 2,00% -€      4.426€      -€      35.763€     -€      81.274€     -€      54.728€     -€      69.101€     -€           27.921€     -€      32.905€     -€          37.989€     
6.2.4.d Kosten van maatregelen -€                   1-1-2012 0,00% -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€           -€      -€      -€      -€          -€      
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied -€                   1-1-2012 0,00% -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€           -€      -€      -€      -€          -€      
6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties -€                   1-1-2012 2,00% -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€           -€      -€      -€      -€          -€      
6.2.4.g Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht 74.907€          1-1-2012 2,00% -€      2.963€      -€      7.979€      -€      12.089€     -€      12.210€     -€      10.278€     -€           6.229€      -€      14.683€     -€          8.476€      
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen -€                   1-1-2012 2,00% -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€           -€      -€      -€      -€          -€      
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities -€                   1-1-2012 2,00% -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€           -€      -€      -€      -€          -€      
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten 29.436€          1-1-2012 2,00% -€      780€         -€      1.576€      -€      2.388€      -€      3.215€      -€      4.060€      -€           4.921€      -€      5.800€      -€          6.696€      
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto) 7.023€            1-1-2012 2,00% -€      360€         -€      366€         -€      555€         -€      748€         -€      944€         -€           1.144€      -€      1.349€      -€          1.557€      
6.2.4.l Planschadekosten -€                   1-1-2012 0,00% -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€           -€      -€      -€      -€          -€      
6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen -€                   1-1-2012 2,00% -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€           -€      -€      -€      -€          -€      
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten -€                   1-1-2012 0,00% -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€           -€      -€      -€      -€          -€      
Totaal kostenstijging per jaar 540.597€        -€              19.233€     -€              53.258€     -€              116.583€   -€              83.191€     -€              103.889€   -€                   40.215€     -€              69.510€     -€                  54.718€     

Opbrengstenstijging Totaal Prijspeil Inflatie 1-1-2015 1-7-2015 1-1-2016 1-7-2016 1-1-2017 1-7-2017 1-1-2018 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2019 1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied -€                   -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€           -€      -€      -€      -€          -€      

- Woningbouw sociale sector -€                   1-1-2012 0,00% -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€           -€      -€      -€      -€          -€      
- Woonwagenlocatie -€                   1-1-2012 0,00% -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€           -€      -€      -€      -€          -€      
- Woningbouw vrije sector -€                   1-1-2012 0,00% -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€           -€      -€      -€      -€          -€      
- Woningbouw vrije kavels -€                   1-1-2012 0,00% -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€           -€      -€      -€      -€          -€      
- Gronduitgifte overig (woning/kavel H87 ) -€                   1-1-2012 0,00% -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€           -€      -€      -€      -€          -€      

6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden -€                   1-1-2012 0,00% -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€           -€      -€      -€      -€          -€      
6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties -€                   1-1-2012 0,00% -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€           -€      -€      -€      -€          -€      
Totaal opbrengstenstijging per jaar -€                   -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€                 -€            -€            -€            -€                -€            
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Kasstroomoverzicht

Opdrachtgever: Gemeente Valkenswaard
Project: Lage Heide Wonen
Dossier: 1450.128
Datum: 28-sep-15
Versie: 1450.128-EP1d2
Status: Concept

Uitgangspunten

Datum start exploitatie 1 januari 2010
Datum einde exploitatie 1 januari 2023
Looptijd (jaren) 13,00                 
Kostenstijging 2,0%
Opbrengstenstijging 0,0%
Rente contant 3,0%

Kasstroomoverzicht
Totaal Verschil Controle 1-1-2010 1-7-2010 1-1-2011 1-7-2011 1-1-2012 1-7-2012 1-1-2013 1-7-2013 1-1-2014 1-7-2014 1-1-2015 1-7-2015 1-1-2016 1-7-2016

Boekwaarde per …
Kosten nominaal 29.659.769€      -€                   29.659.769€    17.456.256€    -€                    178.079€         -€                      510.576€         -€                    1.629.930€      -€                    1.275.900€      -€                    593.383€         1.254.579€      28.135€           1.535.886€      
Kostenstijging 540.597€           -€                   540.597€         -€                    -€                    -€                    -€                      -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    19.233€           -€                    53.258€           
Kosten incl. inflatie 30.200.367€      -€                   30.200.367€    17.456.256€    -€                    178.079€         -€                      510.576€         -€                    1.629.930€      -€                    1.275.900€      -€                    593.383€         1.273.813€      28.135€           1.589.144€      

Opbrengsten 37.750.472€      -€                   37.750.472€    -€                    -€                    13.218€           -€                      -€                    -€                    -€                    -€                    1.412.992€      -€                    2.881.995€      1.546.967€      4.196.340€      3.170.112€      
Opbrengstenstijging -€                      -€                   -€                    -€                    -€                    -€                    -€                      -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    
Opbrengsten incl. inflatie 37.750.472€      -€                   37.750.472€    -€                    -€                    13.218€           -€                      -€                    -€                    -€                    -€                    1.412.992€      -€                    2.881.995€      1.546.967€      4.196.340€      3.170.112€      

Saldo lopende jaar 17.456.256-€    -€                    164.861-€         -€                      510.576-€         -€                    1.629.930-€      -€                    137.092€         -€                    2.288.612€      273.154€         4.168.205€      1.580.968€      
Saldo vorige jaar -€                17.801.958-€    18.154.506-€    18.682.162-€      19.052.142-€    19.950.136-€    20.345.227-€    22.410.350-€    22.854.162-€    23.166.958-€    23.625.754-€    21.759.700-€    21.806.462-€    17.900.876-€    
Saldo op datum 17.456.256-€    17.801.958-€    18.319.367-€    18.682.162-€      19.562.718-€    19.950.136-€    21.975.156-€    22.410.350-€    22.717.071-€    23.166.958-€    21.337.141-€    21.486.546-€    17.638.257-€    16.319.908-€    

Rente per… 1-7-2010 1-1-2011 1-7-2011 1-1-2012 1-7-2012 1-1-2013 1-7-2013 1-1-2014 1-7-2014 1-1-2015 1-7-2015 1-1-2016 1-7-2016 1-1-2017

Renteparameter (lasten) 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Renteparameter (baten) 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Rentesaldo 6.189.561-€        345.702-€         352.548-€         362.795-€         369.980-€           387.418-€         395.091-€         435.194-€         443.812-€         449.887-€         458.796-€         422.559-€         319.917-€         262.619-€         242.990-€         

Saldo lopende jaar 17.801.958-€    18.154.506-€    18.682.162-€    19.052.142-€      19.950.136-€    20.345.227-€    22.410.350-€    22.854.162-€    23.166.958-€    23.625.754-€    21.759.700-€    21.806.462-€    17.900.876-€    16.562.898-€    
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Kasstroomoverzicht

Opdrachtgever: Gemeente Valkenswaard
Project: Lage Heide Wonen
Dossier: 1450.128
Datum: 28-sep-15
Versie: 1450.128-EP1d2
Status: Concept

Uitgangspunten

Datum start exploitatie 1 januari 2010
Datum einde exploitatie 1 januari 2023
Looptijd (jaren) 13,00                 
Kostenstijging 2,0%
Opbrengstenstijging 0,0%
Rente contant 3,0%

Kasstroomoverzicht
Totaal Verschil Controle

Boekwaarde per …
Kosten nominaal 29.659.769€      -€                   29.659.769€    
Kostenstijging 540.597€           -€                   540.597€         
Kosten incl. inflatie 30.200.367€      -€                   30.200.367€    

Opbrengsten 37.750.472€      -€                   37.750.472€    
Opbrengstenstijging -€                      -€                   -€                    
Opbrengsten incl. inflatie 37.750.472€      -€                   37.750.472€    

Saldo lopende jaar
Saldo vorige jaar
Saldo op datum

Rente per…

Renteparameter (lasten)
Renteparameter (baten)
Rentesaldo 6.189.561-€        

Saldo lopende jaar

1-1-2017 1-7-2017 1-1-2018 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2019 1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022

-€                    1.955.437€      14.828€           1.042.666€      13.925€         1.019.735€    -€                   334.339€        -€                   483.074€        -€                   333.041€        
-€                    116.583€         -€                    83.191€           -€                  103.889€       -€                   40.215€          -€                   69.510€          -€                   54.718€          
-€                    2.072.020€      14.828€           1.125.857€      13.925€         1.123.624€    -€                   374.555€        -€                   552.584€        -€                   387.759€        

-€                    6.800.480€      2.233.716€      4.153.096€      2.066.516€    2.367.780€    -€                   2.368.160€     -€                   2.368.160€     -€                   2.170.940€     
-€                    -€                    -€                    -€                    -€                  -€                  -€                   -€                    -€                   -€                   -€                   -€                   
-€                    6.800.480€      2.233.716€      4.153.096€      2.066.516€    2.367.780€    -€                   2.368.160€     -€                   2.368.160€     -€                   2.170.940€     

-€                    4.728.460€      2.218.889€      3.027.239€      2.052.591€    1.244.156€    -€                   1.993.605€     -€                   1.815.576€     -€                   1.783.181€     
16.562.898-€    16.809.505-€    12.260.922-€    10.191.551-€    7.270.982-€    5.296.089-€    4.112.263-€     4.173.491-€     2.212.342-€     2.245.282-€     436.104-€        442.597-€        
16.562.898-€    12.081.045-€    10.042.033-€    7.164.312-€      5.218.391-€    4.051.933-€    4.112.263-€     2.179.885-€     2.212.342-€     429.706-€        436.104-€        1.340.584€     

1-7-2017 1-1-2018 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2019 1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

246.608-€         179.877-€         149.517-€         106.671-€         77.697-€         60.330-€         61.228-€         32.457-€          32.940-€          6.398-€            6.493-€            19.960€          

16.809.505-€    12.260.922-€    10.191.551-€    7.270.982-€      5.296.089-€    4.112.263-€    4.173.491-€     2.212.342-€     2.245.282-€     436.104-€        442.597-€        1.360.544€     
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Exploitatieplan, kostenverhaal GEEN MACRO-AFTOPPING: ALLE CONTANTE KOSTEN VERHAALB AAR

Opdrachtgever: Gemeente Valkenswaard
Project: Lage Heide Wonen
Dossier: 1450.128
Datum: 28-sep-15
Versie: 1450.128-EP1d2
Status: Concept

Uitgangspunten

Datum start exploitatie 1 januari 2010
Datum einde exploitatie 1 januari 2023
Looptijd (jaren) 13,00                
Kostenstijging 2,0%
Opbrengstenstijging 0,0%
Renteparameter  t/m 2015 (saldo negatief) vanaf 2016 4,0%
Renteparameter t/m 2015 (saldo positief) 4,0%
Renteparameter  vanaf 2016 (saldo negatief) 3,0%
Renteparameter vanaf 2016 (saldo positief) 3,0%
Renteparameter contant 3,0%

BEOORDELING MACRO-AFTOPPING / VERHAALBARE CONTANTE KOSTEN
Totaal 1-1-2010 1-7-2010 1-1-2011 1-1-2012 1-1-2013 1-1-2014 1-1-2015 1-7-2015 1-1-2016 1-7-2016 1-1-2017 1-7-2017 1-1-2018 1-7-2018 1-1-2019

Inflatie 0,0 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

Kosten nominaal 29.659.769€     17.456.256€           -€                   178.079€        510.576€        1.629.930€     1.275.900€     593.383€       1.254.579€   28.135€         1.535.886€      -€                 1.955.437€     14.828€         1.042.666€     13.925€         
Kostenstijging 540.597€         -€                           -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                  19.233€        -€                  53.258€           -€                 116.583€        -€                   83.191€          -€                   
Rentelasten 12.482.354€     9.708.869€             -€                   88.386€          224.030€        624.982€        421.343€        165.595€       323.842€      6.468€           336.630€         -€                 365.783€        2.362€           160.172€        1.748€           
Kosten op eindwaarde 42.682.721€     27.165.125€           -€                   266.465€        734.606€        2.254.911€     1.697.243€     758.977€       1.597.654€   34.603€         1.925.773€      -€                 2.437.803€     17.189€         1.286.029€     15.673€         
Kosten contant 27.806.601€     17.456.256€           -€                   172.892€        481.267€        1.491.616€     1.133.621€     511.857€       1.082.682€   23.563€         1.237.498€      -€                 1.566.527€     11.046€         826.400€        10.071€         

Opbrengsten 37.750.472€     -€                           -€                   13.218€          -€                   -€                   1.412.992€     2.881.995€    1.546.967€   4.196.340€    3.170.112€      -€                 6.800.480€     2.233.716€     4.153.096€     2.066.516€     
Opbrengstenstijging -€                     -€                           -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                  -€                 -€                  -€                    -€                 -€                   -€                   -€                   -€                   
Rentebaten 6.292.793€       -€                           -€                   6.560€            -€                   -€                   466.615€        804.275€       393.286€      964.629€       671.527€         -€                 1.200.521€     355.773€        590.847€        259.366€        
Opbrengsten op eindwaarde 44.043.265€     -€                           -€                   19.778€          -€                   -€                   1.879.607€     3.686.270€    1.940.253€   5.160.969€    3.841.639€      -€                 8.001.001€     2.589.489€     4.743.943€     2.325.882€     
Opbrengsten contant 28.733.065€     -€                           -€                   12.833€          -€                   -€                   1.255.425€     2.486.034€    1.314.850€   3.514.369€    2.468.630€      -€                 5.141.427€     1.664.001€     3.048.449€     1.494.607€     

Detailberekeningen contante opbrengsten
6.2.7.a - Uitgifte van gronden

nominaal 37.737.254€     -€                           -€                   -€                   -€                   -€                   1.412.992€     2.881.995€    1.546.967€   4.196.340€    3.170.112€      -€                 6.800.480€     2.233.716€     4.153.096€     2.066.516€     
opbrengstenstijging -€                     -€                           -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                  -€                 -€                  -€                    -€                 -€                   -€                   -€                   -€                   
eindwaarde 37.737.254€     -€                           -€                   -€                   -€                   -€                   1.412.992€     2.881.995€    1.546.967€   4.196.340€    3.170.112€      -€                 6.800.480€     2.233.716€     4.153.096€     2.066.516€     
contante waarde 28.720.232€     -€                           -€                   -€                   -€                   -€                   1.255.425€     2.486.034€    1.314.850€   3.514.369€    2.468.630€      -€                 5.141.427€     1.664.001€     3.048.449€     1.494.607€     

6.2.7.b - Bijdragen en subsidies van derden
nominaal 13.218€           -€                           -€                   13.218€          -€                   -€                   -€                   -€                  -€                 -€                  -€                    -€                 -€                   -€                   -€                   -€                   
opbrengstenstijging -€                     -€                           -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                  -€                 -€                  -€                    -€                 -€                   -€                   -€                   -€                   
eindwaarde 13.218€           -€                           -€                   13.218€          -€                   -€                   -€                   -€                  -€                 -€                  -€                    -€                 -€                   -€                   -€                   -€                   
contante waarde 12.833€           -€                           -€                   12.833€          -€                   -€                   -€                   -€                  -€                 -€                  -€                    -€                 -€                   -€                   -€                   -€                   

6.2.7.c - Bijdrage andere exploitaties
nominaal -€                     -€                           -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                  -€                 -€                  -€                    -€                 -€                   -€                   -€                   -€                   
opbrengstenstijging -€                     -€                           -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                  -€                 -€                  -€                    -€                 -€                   -€                   -€                   -€                   
eindwaarde -€                     -€                           -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                  -€                 -€                  -€                    -€                 -€                   -€                   -€                   -€                   
contante waarde -€                     -€                           -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                  -€                 -€                  -€                    -€                 -€                   -€                   -€                   -€                   

Maximaal te verhalen kosten exploitatieplan

Totaal contante kosten 27.806.601€     
Totaal contante bijdragen 12.833€            
Totaal contant te verhalen kosten 27.793.768€     

Totaal contante opbrengsten (netto) 28.720.232€     

Maximaal te verhalen kosten 27.793.768€     
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1450.128-EP1d2

Exploitatieplan, kostenverhaal

Opdrachtgever: Gemeente Valkenswaard
Project: Lage Heide Wonen
Dossier: 1450.128
Datum: 28-sep-15
Versie: 1450.128-EP1d2
Status: Concept

Uitgangspunten

Datum start exploitatie 1 januari 2010
Datum einde exploitatie 1 januari 2023
Looptijd (jaren) 13,00                
Kostenstijging 2,0%
Opbrengstenstijging 0,0%
Renteparameter  t/m 2015 (saldo negatief) vanaf 2016 4,0%
Renteparameter t/m 2015 (saldo positief) 4,0%
Renteparameter  vanaf 2016 (saldo negatief) 3,0%
Renteparameter vanaf 2016 (saldo positief) 3,0%
Renteparameter contant 3,0%

BEOORDELING MACRO-AFTOPPING / VERHAALBARE CONTANTE KOSTEN
Totaal

Inflatie

Kosten nominaal 29.659.769€     
Kostenstijging 540.597€         
Rentelasten 12.482.354€     
Kosten op eindwaarde 42.682.721€     
Kosten contant 27.806.601€     

Opbrengsten 37.750.472€     
Opbrengstenstijging -€                     
Rentebaten 6.292.793€       
Opbrengsten op eindwaarde 44.043.265€     
Opbrengsten contant 28.733.065€     

Detailberekeningen contante opbrengsten
6.2.7.a - Uitgifte van gronden

nominaal 37.737.254€     
opbrengstenstijging -€                     
eindwaarde 37.737.254€     
contante waarde 28.720.232€     

6.2.7.b - Bijdragen en subsidies van derden
nominaal 13.218€           
opbrengstenstijging -€                     
eindwaarde 13.218€           
contante waarde 12.833€           

6.2.7.c - Bijdrage andere exploitaties
nominaal -€                     
opbrengstenstijging -€                     
eindwaarde -€                     
contante waarde -€                     

Maximaal te verhalen kosten exploitatieplan

Totaal contante kosten 27.806.601€     
Totaal contante bijdragen 12.833€            
Totaal contant te verhalen kosten 27.793.768€     

Totaal contante opbrengsten (netto) 28.720.232€     

Maximaal te verhalen kosten 27.793.768€     

1-7-2019 1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022
9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5

1.019.735€     -€                   334.339€        -€                   483.074€        -€                   333.041€        
103.889€        -€                   40.215€          -€                   69.510€          -€                   54.718€          
122.471€        -€                   28.727€          -€                   25.052€          -€                   5.773€            

1.246.095€     -€                   403.281€        -€                   577.636€        -€                   393.533€        
800.738€        -€                   259.148€        -€                   371.188€        -€                   252.883€        

2.367.780€     -€                   2.368.160€     -€                   2.368.160€     -€                   2.170.940€     
-€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

258.080€        -€                   181.628€        -€                   107.363€        -€                   32.323€          
2.625.860€     -€                   2.549.788€     -€                   2.475.523€     -€                   2.203.263€     
1.687.373€     -€                   1.638.489€     -€                   1.590.766€     -€                   1.415.813€     

2.367.780€     -€                   2.368.160€     -€                   2.368.160€     -€                   2.170.940€     
-€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

2.367.780€     -€                   2.368.160€     -€                   2.368.160€     -€                   2.170.940€     
1.687.373€     -€                   1.638.489€     -€                   1.590.766€     -€                   1.415.813€     

-€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   
-€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   
-€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   
-€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

-€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   
-€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   
-€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   
-€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   
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1450.128-EP1d2

Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Gemeente Valkenswaard
Project: Lage Heide Wonen
Dossier: 1450.128
Datum: 28-sep-15
Versie: 1450.128-EP1d2
Status: Concept

Totaal plangebied

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
nominaal contant

Bruto oppervlakte 173.801              m2
te handhaven -                      m2
Netto oppervlakte 100% 173.801              m2 122.942                               97.416                                 
Uitgeefbaar 59% 101.739              m2

Woningbouw sociale sector 15.006                m2 15.006                                 12.667                                 
Woonwagenlocatie 1.920                  m2 1.920                                   1.584                                   

Woningbouw vrije sector 40.819                m2 51.024                                 41.267                                 
Woningbouw vrije kavels 39.208                m2 49.010                                 37.349                                 

H37 Woningbouw vrije sector en vrije kavels 4.786                  m2 5.983                                   4.548                                   

Openbaar 41% 72.062                m2
Controle -                      m2

Exploitatiebijdragen / te verhalen kosten Per gewogen eenheid

Totaal contant te verhalen kosten 27.793.768€       
Totaal contante opbrengsten (netto) 28.720.232€       
Maximaal te verhalen kosten 27.793.768€       285,31€                               
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1450.128-EP1d2

Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Gemeente Valkenswaard
Project: Lage Heide Wonen
Dossier: 1450.128
Datum: 28-sep-15
Versie: 1450.128-EP1d2
Status: Concept

Gemeente Valkenswaard Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 164.136              m2
te handhaven m2
Netto oppervlakte 100% 164.136              m2 92.868                                 
Uitgeefbaar 59,07% 96.953                m2

Woningbouw sociale sector 15.006                m2 12.667                                 
Woonwagenlocatie 1.920                  m2 1.584                                   

Woningbouw vrije sector 40.819                m2 41.267                                 
Woningbouw vrije kavels 39.208                m2 37.349                                 

H37 Woningbouw vrije sector en vrije kavels m2 -                                      
Gronduitgifte overig (woning/kavel H87 ) m2 -                                      

Openbaar 40,93% 67.183                m2
Controle -                      m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 12.359.022€       
Bijkomende kosten en afronding 384.838€            
Schadeloosstelling -€                    
Totale inbrengwaarde 12.743.860€       

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 27.793.768€       
Totaal contante opbrengsten (netto) 28.720.232€       
Maximaal te verhalen kosten 27.793.768€       
Totaal gewogen eenheden contant 97.416                
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 285, 31€              

Gewogen eenheden eigendom contant 92.868                
Bruto exploitatiebijdrage 26.496.083€       

Zelf te bebouwen deel 59,07% 7.527.632€         -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage 18.968.450€       

Aankoopsom openbare ruimte 40,93% 5.216.228€         -
Saldo gemeente 13.752.223€       
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1450.128-EP1d2

Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Gemeente Valkenswaard
Project: Lage Heide Wonen
Dossier: 1450.128
Datum: 28-sep-15
Versie: 1450.128-EP1d2
Status: Concept

Perceel H36 Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 2.475                  m2
te handhaven -                      m2
Netto oppervlakte 100% 2.475                  m2 -                                      
Uitgeefbaar 0,00% -                      m2

Woningbouw sociale sector m2 -                                      
Woonwagenlocatie m2 -                                      

Woningbouw vrije sector m2 -                                      
Woningbouw vrije kavels m2 -                                      

H37 Woningbouw vrije sector en vrije kavels m2 -                                      

Openbaar 100,00% 2.475                  m2
Controle -                      m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 147.200€            
Schadeloosstelling -€                    
Totale inbrengwaarde 147.200€            

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 27.793.768€       
Totaal contante opbrengsten (netto) 28.720.232€       
Maximaal te verhalen kosten 27.793.768€       
Totaal gewogen eenheden contant 97.416                
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 285, 31€              

Gewogen eenheden eigendom contant -                      
Bruto exploitatiebijdrage -€                    

Zelf te bebouwen deel 0,00% -€                    -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage -€                    

Aankoopsom openbare ruimte 100,00% 147.200€            -
Saldo gemeente 147.200-€            
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1450.128-EP1d2

Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Gemeente Valkenswaard
Project: Lage Heide Wonen
Dossier: 1450.128
Datum: 28-sep-15
Versie: 1450.128-EP1d2
Status: Concept

Perceel H37 Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 7.190                  m2
te handhaven -                      m2
Netto oppervlakte 100% 7.190                  m2 4.548                                   
Uitgeefbaar 66,56% 4.786                  m2

Woningbouw sociale sector m2 -                                      
Woonwagenlocatie m2 -                                      

Woningbouw vrije sector m2 -                                      
Woningbouw vrije kavels m2 -                                      

H37 Woningbouw vrije sector en vrije kavels 4.786                  m2 4.548                                   

Openbaar 33,44% 2.404                  m2
Controle -                      m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 386.440€            
Schadeloosstelling -€                    
Totale inbrengwaarde 386.440€            

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 27.793.768€       
Totaal contante opbrengsten (netto) 28.720.232€       
Maximaal te verhalen kosten 27.793.768€       
Totaal gewogen eenheden contant 97.416                
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 285, 31€              

Gewogen eenheden eigendom contant 4.548                  
Bruto exploitatiebijdrage 1.297.685€         

Zelf te bebouwen deel 66,56% 257.233€            -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage 1.040.453€         

Aankoopsom openbare ruimte 33,44% 129.207€            -
Saldo gemeente 911.245€            
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Verkorte * toelichting excel model behorend bij het 
ontwerp van de ministeriële regeling plankosten exploitatieplan

Het model invullen wanneer het exploitatieplan voorziet in 1 of meer van de volgende bouwplannen
a. een bouwplan voor meer dan 1 (bedrijfs)woning
b. een bouwplan voor een hoofdgebouw voor agrarische doeleinden of bedrijfsdoeleinden (muv horeca, kantoor, 
    detailhandel ) met een oppervlakte van meer dan 1.500 m2 bvo
c. een bouwplan voor een ander hoofdgebouw
d. een bouwplan voor een uitbreiding van een gebouw voor agrarische doeleinden of bedrijfsdoeldeinden
    (muv horeca, kantoor, detailhandel) met meer dan 2.000 m2 bvo of met een woning of meer dan 1 bedrijfswoning
e. een bouwplan voor een uitbreiding van een ander gebouw met meer dan 2.000 m2 bvo of met meer dan 1 woning
f. een bouwplan voor kassen met een oppervlakte van meer dan 30.000 m2 bvo

tabblad vragenlijst:
1. Vul de gegevens in cel E10, E11 en E12 in .
2. Geef een antwoord op de vragen 1 t/m 18, uitgangspunt is een actieve gemeentelijke grondexploitatie.
3. Klik op de grijze ? buttons voor meer informatie over de vraag.

tabblad produktenlijst
Geef in kolom B per produkt/activiteit aan of het bij dit project van toepassing is: vul ja of nee in.

tabblad resultaat
In cel  G51  staat het forfaittair bedrag dat in het exploitatieplan op het moment van 
vaststelling ruimtelijk besluit wordt opgenomen. Dus niet nader faseren.

printen
Print het blad vragenlijst, produktenlijst en resultaat met behulp van de printbuttons
Deze uitdraaien moeten bij het exploitatieplan gevoegd worden.

berekening kosten voorbelasten/ophogen en bestemmingsplannen
In een hulpblad worden de kosten voor voorbelasten/ophogen separaat berekend.
Tevens zijn hierin de uren voor het maken van ruimtelijke ordening produkten aangegeven.
Met deze button wordt het hulpblad zichtbaar danwel verborgen.

technische informatie
Om de scan goed te laten functioneren dient het beveiligingsniveau  in Excel op "laag" gezet te worden.
Extra, Macro, beveiliging, laag

* een uitgebreide toelichting is te vinden in de bijlagen bij de ontwerp regeling.

Dit excel model is in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
op basis van de Plankostenscan ontwikkeld en opgesteld door :

Mevr drs B.A.M.P. van Hoek mevr mr ing. M.E Krul-Seen
b.van.hoek@bieleveldvanhoek.nl MKN@tg.nl

073- 615 60 77 de heer ir M.J. D. Stout
MJS@tg.nl

033 467 7777

hulpblad
tonen

hulpblad 
verbergen



Vragenlijst ontwerp regeling plankosten exploitatie plan

Datum 15-7-2015
Gemeente Valkenswaard
Projectnaam Lage Heide Wonen
Projectnummer 1.450.128
Datum prijspeil 1-1-2010
Looptijd project in jaren 13
Aantal werkweken per jaar 42

A Algemeen
1 Wat is de looptijd van het project vanaf het moment van vaststellen van het ruimtelijk besluit ? 11 jaren

2 Wat is de grootte van het exploitatiegebied (netto) ? 17 ha

3 Waar ligt het exploitatiegebied ? historisch gebied
binnenstedelijke locatie

inbreidingslocatie
uitleglocatie

4 Betreft het een herstructureringsopgave ?

B Eigendomsituatie
5 Hoeveel onroerende zaken dienen verworven te worden ? 11 totaal

a waarvan percelen (onbebouwd) 9 stuks
b waarvan woningen 2 stuks
c waarvan (agrarische) bedrijven/winkels/kantoren 0 stuks
d waarvan bijzondere objecten 0 stuks

6 Van hoeveel huur(pacht)ontbindingen is sprake ? 0 stuks

7 Wordt er met een onteigeningsplan gewerkt (administratieve procedure) ?
a zo ja voor hoeveel onroerende zaken ? 10 stuks
b in hoeveel van die gevallen komt het tot een gerechtelijke procedure ? 5 stuks

8 Wordt of is een voorkeursrecht gevestigd ?

C Beoogde programma
9 Wat is het beoogde programma volgens het ruimtelijk besluit ? woningen 355 aantal

bedrijvigheid 0 m2 uitgeefbaar
commercieel/retail 0 m2 bvo

maatschappelijk 0 m2 bvo
recreatie 0 m2

D Onderzoeken
10 a Is een Milieu Effect Rapportage (MER) benodigd ?

b Is nader onderzoek nodig naar luchtkwaliteit ? 
c Is aanvullend archeologisch onderzoek nodig ?
d Is saneringsonderzoek nodig naar bodemverontreiniging ?

E Ruimtelijke ordeningsprocedures 
11 Wordt het ruimtelijk besluit opgesteld: 

a middels een globaal uit te werken plan of projectbesluit of projectafwijkingsbesluit ?

Indien sprake is van een globaal uit te werken plan, hoeveel uitwerkingsplannen verwacht u?      Aantal 0
b of middels een gedetailleerd bestemmingsplan ?

12 Of kan gebruik gemaakt worden van een wijziging van het bestemmingsplan ?

13 Maakt dit exploitatieplan deel uit van een groter bestemmingsplan ? 
zo ja, wat is de verhouding in oppervlakte ten opzichte van dit bestemmingsplan ? 0,00

F Civiele en cultuurtechniek
14 Wat is de (te verwachten) bodemgesteldheid in het gebied? Slecht

Normaal
Goed

15 Wat zijn de (te verwachten) sloopkosten? 200.000€                   

16 Is sprake van ophoging danwel voorbelasting?

Indien er opgehoogd/voorbelast wordt,  de volgende vragen invullen:  

a Wordt er integraal of partieel opgehoogd? integraal fout

partieel

b In hoeveel deelplannen/fasen wordt er opgehoogd/voorbelast? 0 deelplan/fase
c Wat is de te verwachten zettingstijd? 0 jaar
d Wat is de hoogte van de voorbelasting? 0 m1

17 Wat zijn de (te verwachten) kosten voor bouw en woonrijpmaken ? 6.815.000€                

G Gronduitgifte
18 a hoeveel vrije kavels worden uitgegeven ? 81 stuks

b hoeveel uitgiftecontracten woningbouw verwacht u ? 2 stuks
c hoeveel uitgiftecontracten bedrijvigheid verwacht u ? 0 stuks
d hoeveel uitgiftecontracten commercieel vastgoed verwacht u ? 0 stuks
e hoeveel uitgiftecontracten maatschappelijke voorzieningen verwacht u ? 0 stuks
f hoeveel uitgiftecontracten met gemengde uitgiften verwacht u ? 0 stuks

ja nee
ja nee
ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee
ja nee

ja nee
ja nee
ja nee
ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

print

ja nee

ja nee?

?
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Produkten/activiteitenlijst  
ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 15-7-2015
Gemeente Valkenswaard
Projectnaam Lage Heide Wonen
Projectnummer 1450128

invullen! Datum prijspeil 1-1-2010

Looptijd project in jaren 13
Produkt/activiteit

Verwerving
1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak

uur per onbebouwde perceel
uur per woning (ook huur/pachtontbinding)
uur per agrarisch/bedrijf/winkel/kantoor
uur per agrarisch/bedrijf/winkel/kantoor in herstructurering
uur per byzonder object
uur per byzonder object in herstructurering

1.2 Onteigenen van onroerende zaken
uur per administratieve procedure
uur per gerechtelijke procedure
vast bedrag advocaatkosten per onteigening

1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente
uur voor vestiging voorkeursrecht

Stedenbouw

2.1 Programma van Eisen
uur voor opstellen pve
uur bij maatschappelijk programa

2.2 Prijsvraag uur voor organiseren

2.3 Masterplan
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

2.4 Beeldkwaliteitsplan
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

2.5 Stedenbouwkundig plan
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw
uur bij maatschappelijk programa

2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

Ruimtelijke ordening
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit

uur per globaal uit te werken plan of project (afwijkings)besluit
uur per uitwerkingsplan 
uur per gedetailleerd bestemmingsplan

3.2 Opstellen en procedure wijziging uur per wijziging

3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan uur per plan

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

print

ja nee

ja nee
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Produkten/activiteitenlijst  
ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 15-7-2015
Gemeente Valkenswaard
Projectnaam Lage Heide Wonen
Projectnummer 1450128

invullen! Datum prijspeil 1-1-2010

Looptijd project in jaren 13
Produkt/activiteit

print

Civiele en cultuur techniek
4.1 Planontwikkeling uur per week

4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 
% over sloopkosten
uren en bedragen per activiteit ophogen/voorbelasten
% over bouw en woonrijpmaken

Landmeten/vastgoedinformatie
5.1 Kaartmateriaal uur per week

Communicatie
6.1 Omgevingsmanagement

Uur per week 
kosten gemid per jaar woningbouw
kosten gemid per jaar bedrijvigheid/commercieel

Gronduitgifte
7.1 Gronduitgiftecontracten

uur per contract vrije kavel
uur per contract overige woningbouw
uur per contract bedrijvigheid
uur per contract commercieel vastgoed
uur per contract maatschappelijke voorzieningen
uur per contract gemengde uitgiften

Management
8.1 Projectmanagement uur per week

8.2 Projectmanagementassistentie uur per week

Planeconomie
9.1 Planeconomie uur per week

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee
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Resultaatsheet ontwerp regeling plankosten exploita tieplan

Datum 15-7-2015 Complexiteit 114%
Gemeente Valkenswaard
Projectnaam Lage Heide Wonen
Projectnummer 1450128
Datum prijspeil 1-1-2010
Looptijd project in jaren 13

euro's
Produkt/activiteit uren euro's in %

Verwerving 1.550                366.000€                     9%
1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak 390                   46.800€                        1%
1.2 Onteigenen van onroerende zaken 1.100                312.000€                      8%
1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente 60                     7.200€                          0%

Stedenbouw 2.462                295.382€                     7%
2.1 Programma van Eisen 80                     9.600€                          0%
2.2 Prijsvraag -                    -€                             0%
2.3 Masterplan 607                   72.782€                        2%
2.4 Beeldkwaliteitsplan 355                   42.600€                        1%
2.5 Stedenbouwkundig plan 888                   106.500€                      3%
2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte 533                   63.900€                        2%

Ruimtelijke Ordening 806                   96.750€                       2%
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit 591                   70.950€                        2%
3.2 Opstellen en procedure wijziging -                    -€                             0%
3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan 215                   25.800€                        1%

Civiele en cultuur techniek 1.555                1.208.986€                  29%
4.1 Planontwikkeling 1.555                157.028€                      4%
4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 1.051.958€                   25%

Landmeten/vastgoedinformatie 643                   58.517€                       1%
5.1 Kaartmateriaal 643                   58.517€                        1%

Communicatie 622                   136.846€                     3%
6.1 Omgevingsmanagement 622                   136.846€                      3%

Gronduitgifte 4.980                607.560€                     15%
7.1 Gronduitgiftecontracten 4.980                607.560€                      15%

Management 9.003                1.066.159€                  26%
8.1 Projectmanagement 5.144                715.060€                      17%
8.2 Projectmanagementassistentie 3.858                351.100€                      8%

Planeconomie 2.572                313.803€                     8%
9.1 Planeconomie 2.572                313.803€                      8%

totaal 24.192      4.150.003€       100%

 opnemen in het 
exploitatieplan 

print
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1 INLEIDING 

Ten behoeve van de aanleg van de openbare ruimte in de nieuw aan te leggen wijk ‘de Lage Heide’ te 

Valkenswaard is gevraagd om op basis van de beschikbare gegevens per 15 juni 2010 een programma 

van eisen op te stellen voor de civieltechnische werkzaamheden. Bij dit programma van eisen behoren de 

verkavelingstekeningen die opgesteld zijn door Buro5 in opdracht van gemeente Valkenswaard. Daarbij 

heeft DHV de exploitatieplankaart en de fasering opgesteld. Met deze gegevens zijn de randvoorwaarden 

gesteld om de eerste stappen te kunnen zetten in de richting van de uitvoering van het werk. 

 

 

2            PROGRAMMA VAN EISEN 

Het programma van eisen is een programma van eisen die valt binnen de werkgrenzen van de exploitatie 

van de Lage Heide. Het PvE slaat uitsluitend op de civieltechnische werkzaamheden in de bouwrijp- en de 

woonrijpfase van de nieuw te ontwikkelen woonwijk. Op basis van dit PvE wordt het mogelijk om de 

randvoorwaarden te geven voor het uitvoeren van de civieltechnische werkzaamheden.  

 

Projectscope en algemene uitgangspunten: 

– Het werk wordt conform de CROW-richtlijnen ontworpen en uitgevoerd; 

– Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd volgens de exploitatiefasering; 

– Een 13-tal stuks opstal wordt gesloopt en afgevoerd. 

– Om te voldoen aan het kwaliteitsniveau van wonen, de infrastructuele eisen, eisen met betrekking 

tot leefomgeving, maatschappelijk verantwoorde keuzes, en al wat meer, dient in de voorbereiding 

en de uitvoering de belanghebbende partijen zich in ten minste alle noodzakelijke gevallen te 

conformeren aan de vigerende wet en regelgeving. 

– Er wordt hydrologisch neutraal gebouwd. 

– Beoogd kwaliteitsniveau van de openbare ruimte is normaal. Het kwaliteitsniveau wordt beschreven 

in het beeldkwaliteitplan, vastgesteld door de gemeente Valkesnwaard 

– Dit werk dient op duurzame wijze uitgevoerd te worden. Dat wil zeggen dat op diverse niveaus  

expliciet is gekeken naar hergebruik van functies en materialen en dat met name in het licht van de 

fasering van het werk. 

– Het werk dient beheervriendelijk opgeleverd te worden. 

 

 

De technische randvoorwaarden voor de uitvoering van dit werk: 

– Voorafgaand aan het bouwrijpmaken en woonrijpmaken wordt het terrein opgeschoond van 

onrechtmatigheden. 

– Het bodempeil van het gehele terrein blijft na oplevering van de werkzaamheden in de woonrijpfase 

ongewijzigd t.o.v. het bestaande peil.  

– Volgens opgave van de opdrachtgever is rekening te houden met het behoud van bomen binnen de 

werkgrenzen van het terrein. 

– Bestaande kabels- en leidingen worden verwijderd. 

 

 

Randvoorwaarden: aanleg van hydrologische systemen 

– Het riool wordt uitgevoerd als een gescheiden stelsel. De RWA wordt uitgevoerd als een IT-riool 

met voldoende berging. DWAø300mm. RWAø400mm. 
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– Putten zijn van prefab beton 800x800. Waar nodig maken bijzondere putconstructies deel uit van 

het systeem. 

– Er vindt grondverbetering plaats onder de aan te brengen leidingen. 

– Straatkolken worden aangesloten op de RWA-leiding. 

– Dakwater wordt aangesloten op de RWA-leiding. 

– De te dempen sloten worden ontgraven en voorzien van grondverbetering en drain. 

– Binnen het terrein worden retentievijvers aangelegd op locaties volgens tekening en op basis van 

een hydrologisch neutraal systeem. 

 

Randvoorwaarden: grondwerk 

– Van het bestaand agrarisch gebied wordt ca 50cm bovenlaag ontgraven en in depot gezet t.b.v. 

hergebruik  voor de aanleg van plant-  en groenvakken. 

– Ter plaatse van infrastructuur wordt 200mm dik zand voor zandbed geleverd en aangebracht. 

 

 

Randvoorwaarden: aanleg bovengrondse infrastructuur in bouwrijpfase 

– Bouwstraten worden aangelegd op een fundering van menggranulaat van 250mm dikte. 

– Bouwstraten ter plaatse van de woonstraten worden aangelegd van betonstraatstenen en 

opgesloten in opsluitbanden 120x250mm. Breedte tussen de banden 5,00m. 

– Bouwstraten ter plaatse van de ontsluitingswegen worden aangelegd van betonstraatstenen en 

opgesloten in opsluitbanden 120x250mm. Breedte tussen de banden 6,00m. 

– Er wordt geen infrastructuur aangelegd voor overige verkeersdeelnemers in de bouwrijpfase. 

 

 

Randvoorwaarden: aanleg rijbaan in woonrijpfase 

– De wegen worden ingericht volgens de (basis)richtlijnen van duurzaam veilig. 

– De aan te leggen definitieve verharding wordt aangelegd op de bestaande fundering van 

menggranulaat. 

– Algemeen voor de bestrating wordt de bestrating uitgevoerd in gebakken klinkermateriaal. Er mag 

louter keuze gemaakt worden in het goedkoopste marktsegment van gebakken straatklinkers. 

– De aan te leggen wegen worden uitgevoerd in gebakken klinkermateriaal dikformaat op 

brekerzand. De opsluiting is met betonbanden en rollaag van gebakken klinkermateriaal. 

– De aan te leggen woonstraten zijn onderverdeeld in straten met breedtes van 6, 5 en 4 meter. 

– In principe zijn de meeste parkeervoorzieningen geregeld op eigen terrein. Overige 

parkeerbehoefte wordt in het plan opgenomen. Parkeervakken worden onderverdeeld in langs- en 

haaksparkeren. Er zijn 100 langsparkeervakken en 121 haaksparkeervakken. 

– Parkeervakken/-stroken worden uitgevoerd in gebakken klinkermateriaal dikformaat en witte 

markering van witte betonklinker. 

– Binnen de exploitatie van het plan is een rotonde opgenomen. Voor het gedeelte dat is opgenomen 

in binnen het bestemmingplan en het exploitatieplangebied wordt het financieel verdisconteerd aan 

de exploitatie van dit gebied. 

 

Randvoorwaarden: aanleg voetpaden en trottoirs in woonrijpfase 

– Algemeen voor de bestrating wordt de bestrating uitgevoerd in gebakken klinkermateriaal. Er mag 

louter keuze gemaakt worden in het goedkoopste marktsegment van gebakken straatklinkers. 

– Trottoirs worden uitgevoerd in gebakken klinkermateriaal dikformaat en opsluitbanden 100x200 op 

een straatlaag. 

– Voetpaden worden ontworpen en uitgevoerd in een breedte van 1,50m van dikformaat 

straatbakstenen tussen betonnen opsluitingen 120x250. 
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Randvoorwaarden: aanleg vrijliggende fietspaden in woonrijpfase 

– Vrijliggende fietspaden worden uitgevoerd in rood asfalt.  

 

 

 

Randvoorwaarde: groenvoorzieningen 

– Een 60-tal bomen verspreid over het terrein gelegen bomen blijven behouden en dienen gedurende 

de uitvoering beschermd te blijven.  

– In het werk worden 250 bomen van de 1
e
 soort opgenomen met een stamdiameter >ø160 in het 

groen en 100 bomen van de 1
e
 soort met een stamdiameter >160mm in verharding. 

 

 

Randvoorwaarden: overig 

– Er is een voorziening ten behoeve van het faciliteren van openbaar vervoer in de wijk opgenomen. 

 

 

 

 

3 RISICO’S EN ONZEKERHEDEN 

Met deze randvoorwaarden kan men niet om de risico’s en onzekerheden heen. In de fases voorafgaand 

aan dit product zijn door de opdrachtgever diverse risico’s in kaart gebracht. De afhandeling van deze 

risico’s zijn verwerkt in de exploitatie en in dit programma van eisen. Een aantal nog nader te benoemen 

risico’s en onzekerheden dienen nog afgevangen te worden. Een risico-inventarisatie dient uitgevoerd te 

worden voorafgaand aan verdere stappen in het tot uitvoering te brengen plan. 
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4 COLOFON 
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