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VOORWOORD 

 
Geachte deelnemers, 
 
Voor u liggen de jaarrekening en het jaarverslag over 2019. Deze geven een inhoudelijke en cijfermatige toelichting op het jaar dat we als projectbureau hebben 
afgesloten. Nadrukkelijk vragen wij om feedback op dit verslag, niet alleen positieve, maar ook kritische: daarmee kunnen we de uitvoering van onze taken verder 
verbeteren. Daarvoor danken wij u bij voorbaat. Om u daarbij te helpen lichten we deze stukken graag aan u toe. Uw secretariaat heeft daartoe bij de toezending 
het verzoek van ons gekregen om u te vragen of u daar tijd voor wilt maken. 
 
Over het voorbije jaar is inhoudelijk het nodige te zeggen, maar we beperken ons tot een paar hoofdlijnen: 
 
Evaluatie van de gemeenschappelijke regeling 
Berenschot heeft eind 2018 opdracht gekregen om de gemeenschappelijke regeling te evalueren. Daarover heeft zij in 2019 gerapporteerd en op basis daarvan 

worden momenteel vervolgacties ondernomen. Hoewel de acties die voortvloeien uit het uitvoeringsconvenant 2015 in vergevorderd stadium zijn, liggen er met 
name op het vlak van tuinbouwherstructurering (optimale benutting van de intensiveringsgebieden), handhaving (door de gemeenten) en duurzaamheid (publieke 
en private stakeholders) nog de nodige taken. Gedurende het evaluatieproces zijn we voorzichtig geweest om als PHTB nieuwe initiatieven te nemen met 
consequenties in de tijd; het leek ons beter om eerst het evaluatieresultaat af te wachten. 
 
Afronding publieke werken Poederoijen 
De publieke werken (water, wegen en groen) rondom Poederoijen zijn afgerond (behoudens nazorg groen door de verantwoordelijke partijen, PHTB spreekt ze 
daar indringend op aan). Er ligt een prachtige infrastructuur en een goede basis voor de landschappelijke inpassing. En dat met een aanbestedingsresultaat van 
30% (minder uitgaven dan begroot in het bij het uitvoeringsconvenant behorende plan van aanpak en dito begroting). 
 
Verkoop van alle woningen en bouwkavels 
Zoals het zich nu laat aanzien hebben we op een goed moment de bouwkavels en woningen in Brakel verkocht. Bovendien verkorten we daarmee onze balans en 

verkleinen we het risicoprofiel van de exploitatie. 
 
Rondweg Nieuwaal 
Met de nodige moeite (en met wat extra budget) hebben we de gronden voor de rondweg Nieuwaal uiteindelijk verworven. Expliciet vermelden wij hier dat dit 
zonder de inzet van de initiatiefnemer voor een nieuw glastuinbouwbedrijf aan de rondweg, ons niet in deze mate was gelukt.  
 
Per saldo betekent dit dat we in 2019 weer de nodige stappen hebben kunnen zetten richting het beoogde doel van de opdracht met een positief financieel 
resultaat. Wij danken u voor het genoten vertrouwen en allen die ons hierbij hebben geholpen. 
 
Met vriendelijke groet,  
namens Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard, 
 

Jan van der Meer (vz)  
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LEESWIJZER 

 
Voor u liggen de jaarstukken 2019 van het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB). Deze jaarstukken zijn opgebouwd conform de 
daarvoor verplichte indeling vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en zijn bedoeld om verantwoording af te leggen over de uitvoering van de 
begroting 2019. 
 
Deze rapportage bestaat uit de volgende onderdelen: 
  

 In hoofdstuk 1 (Uitvoeringsprogramma) is het fysieke uitvoeringsprogramma beschreven en financieel op hoofdlijnen gepresenteerd; 
 In hoofdstuk 2 (Paragrafen) worden de diverse, vanuit het BBV verplichte, paragrafen beschreven. Deze paragrafen zijn een dwarsdoorsnede van een 

aantal financiële aspecten uit de begroting; 
 In hoofdstuk 3 (Jaarrekening) wordt financiële verantwoording afgelegd. Dit onderdeel is door een externe accountant beoordeeld op de rechtmatigheid 

en het getrouwe beeld; 

 Tenslotte wordt in hoofdstuk 4 het voorstel gedaan tot vaststelling van de jaarstukken. 
 
Waar in dit document wordt gesproken over tuinbouw, worden de uit de SOK voortvloeiende primaire sectoren (glastuinbouw en paddenstoelenteelt) bedoeld. 
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1. UITVOERINGSPROGRAMMA 2019 

1.1 Programma fysiek 
 
In 2019 hebben we de volgende resultaten geboekt met betrekking tot de herstructurering: 

 De woningen Liesveldsesteeg 30 en 32 zijn verkocht; 
 De resterende bouwkavels in het lint aan de Liesveldsesteeg zijn verkocht; 
 De bouwgronden in de Uilenvlugt te Brakel zijn verkocht; 
 We hebben een anterieure overeenkomst gesloten voor de realisatie van 7,5ha glas (12ha grond) in Nieuwaal.  

 

 
Figuur 1: Artist impression ontwikkeling woonkavels Liesveldsesteeg 

 

 
Figuur 2: Waaldijk bij Uilenvlugt  

 
 

De realisatie over 2019 is samengevat in tabel 1. 
 

 
Tabel 1: Begroting en realisatie van tuinbouwherstructurering in 2019 

BEGROTING AANGEPASTE REALISATIE OVER/

HOOFDDOEL PHTB ACTIVITEIT eh 2019 BEGROTING 2019 ONDER

2019 PRESTATIE

1. Herstructurering 1   herstructurering (nieuw voor oud) ha 27,0                 1,5                    -                   -1,5                  

actief ha 6,7                    -                   -                   -                   

faciliterend ha 20,3                 1,5                    -                   -1,5                  

2   uitbreiding ha 15,3                 10,5                 12,0                 1,5                    

actief ha 7,3                    -                   -                   -                   

faciliterend ha 8,0                    10,5                 12,0                 1,5                    

3   glas verwijderen (EXT en BG) * ha
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De onderprestatie is enerzijds het gevolg van de beide HOT buca’s, die in voorbereiding meer tijd kosten dan verwacht. Bovendien bereikte ons minder 

tuindersinitiatieven dan voorzien.  
 
In 2019 is het werk aan de Egter van Wissekerkeweg in Poederoijen (maatregel vrachtverkeer) afgerond. Voor een groot aantal werken zijn verder 
voorbereidingen getroffen, dan wel is de uitvoering gestart: 

 Het werk aan de Verdrietweg en Karel van Gelreweg in Poederoijen is in september aanbesteed en in oktober gestart; 
 Uitvoering van de Molenkampseweg/Kooiweg is uitgesteld. Vanuit het oogpunt van efficiency (voordeel door combineren van werk) is het aantrekkelijk bij 

de planning van het gemeentelijk fietsroutenetwerk aan te sluiten; 
 Werken aan de Ouwelsestraat/Mertstraat/Uilkerweg in Gameren en Zuilichem zijn in voorbereiding, inclusief de bijbehorende fietspaden; 
 De rondweg Nieuwaal is in voorbereiding. Dit project heeft enige tijd stilgestaan vanwege de complexe grondverwerving. Die verwerving is na 

tussenkomst van een plaatselijke tuinder afgerond.  
 

In 2019 zijn geen water- en groenwerken of natuurvriendelijk oevers aangelegd. De groenstrategie is in 2019 aangepast, waarna we ook de resterende groen- en 
waterwerken in uitvoering zullen nemen. 
 
Tabel 2 geeft de voortgang van de uitvoering van openbare werken weer. Werken waarvan één of meerdere fasen zijn afgerond, worden cijfermatig als gedeeltelijk 
gerealiseerd weergegeven. 
 

 
Tabel 2: Begroting en realisatie van openbare werken in 2019 
 
 
 

  

BEGROTING AANGEPASTE REALISATIE OVER/

HOOFDDOEL PHTB ACTIVITEIT eh 2019 BEGROTING 2019 ONDER

2019 PRESTATIE

2. Verbeteren 4   weg opwaarderen km 6,8                    3,0                    3,0                    -                   

leefbaarheid 5   nieuwe weg km 0,4                    0,2                    0,2                    -                   

6   nieuw fietspad km 1,0                    0,5                    0,5                    -                   

7   aanleg rotonde st 0,3                    -                   -                   -                   

8   maatregel vrachtverkeer st 1,0                    1,0                    1,0                    -                   

3. Versterken 9   nieuwe watergang km 0,6                    -                   -                   -                   

landschap 10 waterberging ha -                   -                   -                   -                   

11 natuurvriendelijke oever km -                   -                   -                   -                   

12 nieuw groen ha -                   -                   -                   -                   

13 groene inpassing km 5,1                    -                   -                   -                   
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1.2  Programma financieel 
1.2.1 Werkzaamheden per deelnemer 2019 
In onderstaande tabel wordt in hoofdlijnen per deelnemer gepresenteerd hoe de financiële realisatie in 2019 is ten opzichte van de begroting en 
bestuursrapportage 2019. Onder de tabel volgt een toelichting. 
 

 
 

Toelichting op de tabel: 
 De posten verwerving, milieu, sloop en bouw- en woonrijp maken zijn kosten met betrekking tot de ontwikkeling van tuinbouwkavels en hebben dus alle 

betrekking op actieve herstructurering of actieve uitbreiding door PHTB. Tegenover deze kostenposten van actief grondbeleid staan opbrengsten uit 
kaveluitgifte (post “glaskavels”); 

 Waar PHTB herstructurering of uitbreiding mogelijk maakt met faciliterend grondbeleid, hoeft zij de hierboven genoemde kosten niet te maken (en loopt 
dus ook minder risico). Ook opbrengsten uit uitgifte ontbreken dan: er is slechts kostenverhaal (aparte post); 

 De post “openbare ruimte” heeft specifiek betrekking op de uitvoering van groen-, water- en infrastructurele werken, zoals deze zijn geraamd in de 
businesscase; 

 De post “fondsen” heeft betrekking op fondsafdrachten die PHTB moet betalen, zoals fonds bovenwijkse voorzieningen, bijvoorbeeld bij het toevoegen van 
woningbouwkavels aan het gebied; 

 Plankosten omvatten algemene plankosten en VTU (voorbereiding en toezicht op de uitvoering). Op deze post komen we hieronder uitgebreid terug; 
 De post “overige opbrengsten” bevat onder andere de verkoop van bestaand vastgoed (zoals woningen in eigendom van PHTB). Opbrengsten uit 

Post Begroting 2019 Bestuursrapportage 2019 Jaarrekening 2019

Zaltbommel Maasdriel Waterschap Totaal Zaltbommel Maasdriel Waterschap Totaal Zaltbommel Maasdriel Waterschap Totaal

€ x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000

KOSTEN

verwerving 606-                    1.425-                -                    2.030-             952-                    -                    -                    952-                 971-                 -                  -                  971-                 

milieuwerkzaamheden 41-                      97-                      -                    138-                 10-                      -                    -                    10-                   4-                     -                  -                  4-                     

sloopkosten 60-                      223-                   -                    283-                 -                     -                    -                    -                  12-                   -                  -                  12-                   

bouwrijp maken

woonrijp maken

openbare ruimte 2.527-                1.371-                32-                     3.931-             525-                    -                    -                    525-                 969-                 -                  -                  969-                 

overig -                     -                    -                    -                  2-                        3-                        -                    5-                     5-                     3-                     -                  8-                     

fondsen 29-                      -                    -                    29-                   -                     -                    -                    -                  -                  -                  -                  -                  

plankosten 376-                    116-                   -                    491-                 692-                    35-                      -                    727-                 675-                 90-                   0-                     766-                 

waarvan algemene plankosten (incl TPO) 437                    134                   -                    571                 667-                    30-                      -                    697-                 672-                 68-                   0-                     740-                 

waarvan VTU 813-                    249-                   -                    1.062-             25-                      5-                        -                    30-                   3-                     22-                   -                  26-                   

rente 37                      9-                        2                        29                   -                     -                    -                    -                  -                  -                  -                  

ti jdelijk beheer -                     -                    -                    -                  4-                        -                    -                    4-                     5-                     -                  -                  5-                     

3.730-                3.241-                31-                     7.001-             2.188-                38-                      -                    2.226-             2.654-             93-                   0-                     2.748-             

OPBRENGSTEN

opbrengsten (excl. bijdragen) 2.771                -                    -                    2.771             1.915                -                    -                    1.915             1.855             10-                   -                  1.845             

tijdelijk beheer 11                      -                    -                    11                   6                        20                      -                    26                   17                   10                   -                  28                   

2.782                -                    -                    2.782             1.921                20                      -                    1.941             1.873             0                     -                  1.873             

Mutatie boekwaarde 948-                    3.241-                31-                     4.219-             267-                    18-                      -                    285-                 782-                 93-                   0-                     875-                 

bijdragen deelnemers 543                    77                      -                         620                 543                    77                      -                         620                 543                 77                   -                      620                 

128-                    -                    -                    128-                 3-                        -                    -                    3-                     12-                   -                  -                  12-                   
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meerjarige verhuur van vastgoed of verpachten van grond, maar ook eigenaarslasten, worden geboekt onder “tijdelijk beheer”. 

 
Uit de tabel blijkt dat ten opzichte van de bestuursrapportage de uitvoeringskosten van openbare werken hoger uitvallen: dat komt door grondverwerving die we 
hebben moeten doen onder het tracé van de rondweg Nieuwaal. Verder is te zien dat we afgelopen jaar het AK budget hebben overschreden; dat lichten we toe in 
de volgende paragraaf.  
 

1.2.2 Plankosten 
De plankosten in bovenstaande tabel bestaan uit: 

 Algemene plankosten: kosten voor de alledaagse aansturing van het project, bijvoorbeeld projectmanagement, projectsecretariaat, financieel 
management, medewerkers RO/MER, taxateurs/verwervers en communicatie. Ook de kosten voor ondersteuning door gemeente Zaltbommel vallen 
hieronder; 

 Tijdelijke Projectorganisatie (TPO): kosten voor de inzet van de Tijdelijke Projectorganisatie (TPO), deze kosten zijn in 2019 niet meer gemaakt; 
 Zogenaamde VTU (voorbereiding en toezicht op de uitvoering): plankosten specifiek gerelateerd aan ontwerp en uitvoering van civiele werken. Een groter 

programma civiele werken in enig jaar betekent dus ook een evenredig groter benodigd budget VTU-kosten. 
 
Het verbruik van algemene plankosten was tot aan 2019 gekoppeld aan de voortgang van de herstructurering (aantal hectares dat wordt afgewikkeld). Vanaf 1 
januari 2019 hebben we, lijn met het geaccordeerd bestuursvoorstel, de flexibilisering van de AK ongedaan gemaakt en werken we met een jaarlijkse bottom-up 
bepaald budget. Dit budget hebben we in 2019 overschreden; reden daarvoor zijn de tijd die we hebben moeten besteden aan de (deels onvoorziene) verkoop 
van bouwkavels en woningen in Brakel, en de verkoop van de Uilenvlugt. Met deze verkopen hebben we een goed resultaat behaald, waarmee we tevens onze 
balans aanzienlijk hebben verkort (en daarmee het risicoprofiel van de exploitatie hebben verkleind). 
 

1.2.3 Vennootschapsbelasting 
Met ingang van de begroting 2019 nemen we de Vennootschapsbelasting afzonderlijk op in de jaarstukken. Op dit dossier hebben we in 2019 een belangrijk 
resultaat geboekt: de fiscus is meegegaan in onze visie dat van een belastbare winst van het projectbureau nooit sprake zal zijn, omdat PHTB nooit meer bijdrage 
van haar deelnemers zal ontvangen dan dat er tekort is (de ontvangen bijdragen zijn te beschouwen als een voorschot). Daarvoor is wel een verklaring van de 
deelnemers nodig, die zoveel nog eens duidelijk stelt (reeds door bestuur afgegeven). Met dit resultaat hoeft PHTB geen administratie te voeren gericht op de 
Vpb, en geen aangifte te doen. Wel dienen we de uitvoeringsopgave en onze exploitatie zodanig in de gaten te houden, dat we kunnen signaleren indien er wel 
winstgevende onderdelen van de exploitatie mochten ontstaan. 
 
In bijlage 2 is de meerjarenraming voor de exploitatie van PHTB weergegeven, welke een beeld geeft van de verwachte kosten en opbrengsten in de jaren 2020 
en verder. 
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2. PARAGRAFEN 

2.1  Weerstandsvermogen 
 
In deze paragraaf wordt aangegeven hoe de verhouding is tussen de geïnventariseerde risico’s en de weerstandscapaciteit die aanwezig is om tegenvallers 
daadwerkelijk op te vangen. 
 
Voordat er daadwerkelijke substantiële herstructureringen worden gestart, zal aan het bestuur een projectvoorstel worden voorgelegd, inclusief financiële raming 
en risico-inventarisatie. Voordat de herstructurering in uitvoering wordt genomen, worden de tekorten en risico’s afgedekt vanuit het beschikbare 
weerstandsvermogen. 
 
Eind 2019 heeft er een taxatie van de onroerend goed-posities plaatsgevonden door een externe taxateur. Daarbij is uitgegaan van de volgende definitie van 
marktwaarde: 
“Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen een actief tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke 

transactie zou worden overgedragen op de waardepeildatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.”  
  
Deze balanswaarden van de grondposities zijn gebaseerd op de taxaties per 31-12-2019. De totale balanswaarde bedraagt k€ 4.067.  
 
Los van de taxatiewaarden van de gronden, zijn er geen overige projectkosten geactiveerd op de balans. Voor alle overige projectkosten zijn voorzieningen 
gevormd, waardoor hierop geen risico gelopen wordt. In paragraaf 3.2.3 (Toelichting balans) worden de voorzieningen per 31-12-2019 gepresenteerd. 
 
Per 31-12-2019 ziet het weerstandsvermogen er als volgt uit: 
 

 
 
De grote weerstandsvermogens in bovenstaande tabel zijn te beschouwen als het saldo van alle inkomsten en uitgaven per gemeente, met inbegrip van de 
bijdragen van de deelnemers (die nu bijna geheel zijn betaald). Het weerstandsvermogen is dus te zien als een opgebouwde spaarpot waaruit het restant van de 

herstructurering en de openbare werken moeten worden betaald. Die spaarpot is voor een groot deel met de bijdrage van de Provincie Gelderland gevuld. 
 
Risicobeheersing 
Het weerstandsvermogen is een maat voor de buffer waarover PHTB op enig moment beschikt om risico’s in het project op te vangen; het is dus een 
momentopname (“tussenstand”). Vanwege het karakter van de werkzaamheden van PHTB (een exploitatie met een begin en eind) richt het risicomanagement van 
de organisatie zich op het gehele project.  

Weerstandsvermogen

Gemeente 

Zaltbommel

Gemeente 

Maasdriel

Waterschap 

Rivierenland Totaal

€ x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000

Eigen vermogen 31-12-2019 9.796              3.325               201                      13.322          

Balanswaarde gronden 2.911              1.156               -                       4.067             

Saldo weerstandsvermogen 31-12-2019 9.796              3.325               201                      13.322          
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Met een risicoanalyse maken we periodiek inzichtelijk met welke risico’s en onzekerheden we rekening houden, wat hun financieel effect is en hoe we dat 
opvangen in het project. Deze risicoanalyse wordt in de Begroting 2020 geactualiseerd. 
 
Financiële kengetallen 
Met ingang van 2015 worden er een aantal verplichte kengetallen gepresenteerd in de jaarstukken en begroting. Doel hiervan is inzicht verschaffen in de 
financiële positie van het PHTB. Hieruit blijkt dat het toepassen van deze kengetallen op het PHTB grote schommelingen laat zien in de uitkomsten tussen de 
jaren. Dit komt doordat het PHTB een projectorganisatie is met hoofdzakelijk eenmalige lasten en baten, waardoor de jaren onderling slecht vergelijkbaar zijn. Dit 
heeft met name effect op de kengetallen van de schuldquote en de grondexploitatie, aangezien deze erg afhankelijk zijn van de jaarbaten: 
 

 
 

 
 

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Hierbij wordt het saldo van de schulden -/- eigen 
middelen gedeeld door de totale jaarbaten. Hoe lager de schuldquote hoe beter.  
 

Kengetal  Jaarrekening 2018 Begroting 2019  Jaarrekening 2019 

Netto schuldquote -230% -18% -274%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor 

alle verstrekte leningen -230% -18% -274%

Solvabiliteitsratio 92% 95% 92%

Grondexploitatie 118% 204% 121%

Verloop van de kengetallen

Berekening financiele kengetallen

Jaarrekening

31-12-2018

Begroting 

31-12-2019

Jaarrekening

31-12-2019

€ x1.000 € x1.000 € x1.000

Totale baten 4.137                            7.001                            3.368                            

Balanswaarde gronden 4.876                            14.304                          4.067                            

Liquide middelen/bank 9.387                            1.748                            9.795                            

Overige vordeningen 1.283                            292                               550                                

15.545                          16.344                          14.412                          

Eigen vermogen/Reserves 14.375                          15.572                          13.312                          

Voorzieningen -                                 -                                -                                 

Vreemd vermogen/Leningen -                                 -                                -                                 

Overige schulden 1.170                            772                               1.100                            

15.545                          16.344                          14.412                          

Balans
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De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin het PHTB in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Hierbij wordt het eigen vermogen gedeeld 

door het totale vermogen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio hoe beter. Er is in 2019 geen sprake geweest van leningen. 
 
De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een openbaar lichaam heeft om de eigen lasten te dragen, of 
welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Aangezien het PHTB een projectorganisatie is, is er geen sprake van 
structurele exploitatieruimte. 
 
Het kengetal grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grondposities per 31 december zich verhoudt tot de totale jaarbaten. Hoe lager dit kengetal hoe 
beter. De score van het PHTB is erg hoog wanneer deze vergeleken wordt met bijvoorbeeld een gemeente. Het PHTB is echter niet te vergelijken met een van de 
deelnemende partijen, aangezien die veel meer baten heeft dan alleen de grondexploitaties. 

 
2.2  Onderhoud kapitaalgoederen 
 

Het PHTB is niet verantwoordelijk voor het structurele onderhoud van kapitaalgoederen zoals wegen, water, groen en gebouwen. Wel zal PHTB binnen de 
grondexploitaties te maken krijgen met het tijdelijke onderhoud hiervan. Ook voert PHTB het tijdelijk beheer over door haar aangekocht vastgoed. 
 
Als onderdeel van de landschappelijke opgave is PHTB verantwoordelijk voor de realisatie van groene inpassing van de intensiveringsgebieden. Deze groenstroken 
worden ofwel aangelegd op grond van tuinders, ofwel op door PHTB aangekochte grond. In het eerste geval wordt met de tuinder een overeenkomst (bij voorkeur 
met een afkoopconstructie) voor het onderhoud gesloten; in het laatste geval wordt de grond na realisatie overgedragen aan de gemeente; PHTB zal dan de 
kosten van onderhoud dragen in de eerste twee jaar na realisatie. 
 
Tenslotte wordt hier opgemerkt dat de opgave van het PHTB ook bestaat uit het realiseren van natuurvriendelijke oevers. PHTB is niet verantwoordelijk voor het 
onderhoud van de oevers, dat is het Waterschap. 
 

2.3 Financiering 
 
In 2019 is het niet nodig geweest om externe financiering aan te trekken. Daardoor is er ook geen rente toegerekend aan de deelgebieden. 
 
Voor het aantrekken van externe financiering heeft PHTB al een kredietovereenkomst afgesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). In het 
treasurystatuut van PHTB is vastgelegd hoe zij omgaat met het afsluiten van leningen. 
 

Omdat PHTB als overheidsorgaan gebonden is aan schatkistbankieren bij de Rijksoverheid, wordt over positieve banksaldi geen creditrente gerekend. Conform de 
Financiële Verordening van PHTB (art. 5.3) is het voor het PHTB niet mogelijk om leningen aan anderen te verstrekken. 

 

2.4 Bedrijfsvoering  
 
De organisatie van het PHTB is in onderstaand schema samengevat. 
 
In het schema zijn de deelnemers, als founding partners, en het Dagelijks Bestuur duidelijk herkenbaar. Onder het DB is PHTB als Projectbureau verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de opgave, zoals verwoord in SOK/UC: 
PHTB is deelnemer en trekker van het Loket, waarin alle herstructurerings- en uitbreidingsinitiatieven worden ingenomen en behandeld; 
Zij stuurt ook de uitvoering aan van civiele werken (groen, water, infra), zoals opgenomen in het Uitvoeringsconvenant; 
PHTB is (voor de eerste fase) formeel opdrachtgever voor de werkzaamheden van de TPO, die de gebiedswijzigingsplannen uitwerkt. 
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PHTB heeft geen personeel in dienst. Het projectbureau wordt bemand door uitsluitend extern ingehuurd personeel: 

 een directeur (0,8 fte); 
 een officemanager (0,9 fte, gedetacheerd vanuit gemeente Zaltbommel). Het PHTB is verantwoordelijk voor de transitievergoeding wanneer het PHTB als 

organisatie wordt opgeheven; 
 een RO-juridisch medewerker voor de behandeling van de individuele dossiers (0,9 fte); 
 een planeconoom/financieel manager (0,4 fte); 
 een communicatieadviseur (0,3 fte);  

 voor de civiele werken is een projectleider civiel ingehuurd (0,28 fte); 
 twee accountmanagers (rentmeesters), die ondersteunen bij aankoop- en verkooptransacties en casemanagement vervullen (0,27 fte en 0,05 fte); 
 voor de aansturing van het project waterkwaliteit wordt, in samenwerking met en door Dunea, een projectleider ingezet. 

 
Deze bezetting vormt het team van PHTB. Vanuit de Gemeente Zaltbommel vindt ondersteuning plaats in de vorm van huisvesting, facilitaire dienstverlening en 
ondersteuning op het gebied van administratie/financiën, juridische zaken en P&O. Hiervoor wordt per jaar een Service Level Agreement (SLA) afgesloten met de 
Gemeente Zaltbommel. 
 
Bovengenoemde inzet komt ten laste van het budget algemene plankosten (AK). 
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2.5 Grondbeleid  
De grondstrategie zoals deze 29 augustus 2013 is vastgesteld, is in 2017 opnieuw beoordeeld (conform afspraak vanuit het Uitvoeringsconvenant). Uit deze 
beoordeling kwam dat de keuze om te gaan voor een marktgerichte mix van actief en faciliterend grondbeleid nog steeds een juiste koers is, waarbij PHTB een 
overwegend risicomijdende houding aan neemt bij het verwerven van grondposities. Ten behoeve van de uitwerking van de strategie en de beweging naar meer 
faciliterend grondbeleid, is PHTB met HOT een samenwerking aangegaan. Deze samenwerking is op hoofdlijnen uitgewerkt en ligt ten grondslag aan 
businesscases die we in de Bommelerwaard willen gaan uitvoeren.  
 

2.6 Winstneming  
Op basis van het Uitvoeringsconvenant (2015) is voor alle deelgebieden gezamenlijk een netto-contant verlies becijferd van € 21,5 mln. Dat verlies werd afgedekt 
door de bijdragen van de deelnemende partijen, waardoor het exploitatieresultaat van de deelgebieden tezamen € 0 bedraagt. Daarbij geldt dat: 

 Partijen een eventuele winst inzetten om de doelen van de herstructurering verder in te vullen (SOK, art. 8.6); 
 Partijen, bij een groter exploitatietekort dan voorzien, het verlies onderling zullen delen (SOK, art. 8.5; de wijze van verdeling van een eventueel verlies is 

in het Uitvoeringsconvenant herzien). 

 
PHTB stuurt in de exploitatie op het behalen van een resultaat van minimaal € 0. Gegeven bovengenoemde SOK-afspraken zal van winst of verlies daarom geen 
sprake zijn. 
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3. JAARREKENING 2019 

3.1   Programmarekening 2019 
3.1.1 Overzicht baten en lasten 
 

 
 
 

Overzicht baten en lasten 2019

begroting 

voor 

wijziging

bestuurs- 

rapportage

jaar-   

rekening

Saldo t.o.v. 

begroting

Saldo t.o.v. 

bestuurs-

rapportage Toelichting saldo

2019 2019 2019 2019 2019 t.o.v. begroting

€ x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000

Lasten

Programma herstructurering

- totaal lasten 7.001       2.226          2.748             4.253-         522            Minder kosten voor herstructurering

- totaal storting in voorzieningen 4.196       558-             1.683             2.513-         2.241         
Minder kosten voor afdekking risico's, 

compensatie met opbrengsten

Algemene dekkingsmiddelen

- totaal lasten -              -                 -                    -                -                Geen rentekosten betaald

Vennootschapsbelasting

- totaal lasten -              -                 -                    -                -                PHTB maakt geen winst
Subtotaal lasten 11.197     1.668          4.431             6.766-         2.763         

Verrekening reserves

- totaal stortingen 620          620             1.638             1.018         1.018         
Samenvoeging gebied Zuilichem. Per 

saldo geen verschil.
Totaal lasten 11.817     2.288          6.070             5.747-         3.782         

Baten

Programma herstructurering

- totaal baten 2.782       1.941          1.873             909-            68-              Minder inkomsten uit herstructurering

- totaal mutatie boekwaarde 4.219       285             875                3.344-         590            Minder kosten voor herstructurering

Algemene dekkingsmiddelen

- totaal baten 620          620             620                0-                0                
Subtotaal baten 7.621       2.846          3.368             4.253-         522            

Verrekening reserves

- totaal onttrekkingen 4.196       558-             2.702             1.494-         3.259         Minder onttrokken aan reserves

Totaal baten 11.817     2.288          6.070             5.747-         3.782         

Saldo van Rekening

- Saldo -              -                 -                    -                -                
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3.1.2 Deelgebieden 

 

 
 
Toelichting 
Ten opzichte van de bestuursrapportage 2019 is er sprake van een overschrijding van k€ 444 op de post openbare werken; deze is o.a. het gevolg van (pas later 

voorziene) verwervingskosten ten behoeve van de rondweg Nieuwaal.  
 
Voor een gedetailleerde tabel per plan, zie bijlage 1. 
 
 
 
 
 
 
 

Post

burap realisatie verschil burap realisatie verschil burap realisatie verschil burap realisatie verschil

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

€ x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000

KOSTEN

verwerving 952         971         19-            -          -          -          -          -          -          952          971          19-             

milieuwerkzaamheden 10            4              6              -          -          -          -          -          -          10             4               6               

sloopkosten -          12            12-            -          -          -          -          -          -          -           12             12-             

bouwrijp maken 3              12            9-              -          -          -          -          -          -          3               12             9-               

woonrijp maken -          -          -          -          -          -          -          -          -          -           -           -           

openbare ruimte 525         969         444-         -          -          -          -          -          -          525          969          444-          

overig 2              5              3-              3              3              0-              -          -          -          5               8               3-               

fondsen -          -          -          -          -          -          -          -          -          -           -           -           

plankosten 692         675         16            35            90            55-            -          0              -          727          766          39-             

waarvan algemene plankosten (AK) 667         672         5-              30            68            38-            -          0              -          697          739          43-             

waarvan kosten TPO -          1              1-              -          0              0-              -          -          -          -           1               1-               

waarvan VTU 25            3              22            5              22            17-            -          -          -          30             26             4               

tijdelijk beheer 4              5              1-              -          -          -          -          -          -          4               5               1-               

2.188      2.654      467-         38            93            55-            -          0              -          2.226       2.748       522-          

OPBRENGSTEN

tijdelijk beheer 6              17            11-            20            10            10            -          -          -          26             28             2-               

opbrengsten 1.915      1.855      60            -          10-            10            -          -          -          1.915       1.845       70             

1.921      1.873      48            20            0              20            -          -          -          1.941       1.873       68             

Mutatie boekwaarde 267         782         515-         18            93            75-            -          0              -          285          875          590-          

Zaltbommel Maasdriel Waterschap Totaal
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3.1.3 Algemene kosten 

 

 
 
Toelichting 
Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk algemene kosten direct wordt doorbelast naar de betreffende deelgebieden. Hiervoor wordt er door het PHTB team tijd 

geschreven en moeten externe partijen hun facturen specificeren. 
 
Per saldo is er in 2019 sprake van hogere algemene kosten van het PHTB (nadeel k€ 43). Dit is in hoofdzaak te wijten aan de inzet die we hebben moeten plegen 
voor de verkoop van woningen en bouwkavels in Brakel, en de verkoop van de Uilenvlugt (tevens in Brakel). 
 
De algemene kosten die niet direct toegerekend kunnen worden aan deelgebieden, worden via de onderstaande verdeelsleutel toegerekend.  
 

Algemene kosten 2019

jaar-   

rekening begroting

bestuurs-

rapportage

jaar-   

rekening

waarvan 

direct

2018 2019 2019 2019 doorbelast

Algemene kosten PHTB € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000

- Arbeidskosten PHTB 327          311          343           331          66-            

- Arbeidskosten inhuur derden 23            212          279           330          127-          
- Huisvesting/Facilitair 4              37            21             26            -               

- Representatie 5              10            2               2              -               

- Overigen 13            -              51             51            -               

- Duurzaamheidsplatform 71            -              -               -              -               

- Onderzoeken derden 322          -              -               -              -               

- Inpassingsplan/TPO 105          -              1               1              -               

Totaal algemene kosten PHTB 867         570         697         740         197-         

Waarvan directe doorbelasting naar deelgebieden 155-          -              -               197-          

Doorbelasting TPO naar deelgebieden 322         -             1             1             

Doorbelasting algemene kosten naar deelgebieden 513         570         696         543         
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Toelichting 
Bij de toedeling van de kosten TPO naar de verschillende deelgebieden is bij de jaarrekening 2019 de volgende verdeelsleutel gehanteerd: 

 50% wordt evenredig verdeeld over alle intensiveringsgebieden (elk gebied 1/7 deel); 
 50% wordt verdeeld over alle intensiveringsgebieden, naar rato van de oppervlakte van de gebieden. 

 
Bij de toedeling van de algemene kosten (AK) naar de verschillende deelgebieden is bij de jaarrekening 2019 de volgende verdeelsleutel gehanteerd: 

 50% wordt verdeeld over alle intensiveringsgebieden, op basis van de verdeling van investeringen in de gebieden (sloop, milieu, bouw- en woonrijp 
maken, openbare ruimte); 

 50% wordt verdeeld over alle intensiveringsgebieden, naar rato van de oppervlakte van de gebieden. Dit vormt dus een vaste component in de 
verdeelsleutel. 

 
Deze verdeelsleutels zijn medio 2016 vastgesteld in overleg met de betrokken deelnemers van het PHTB. Deze zijn ook gehanteerd bij voorliggende jaarrekening 
van 2019. 
 
 
 

 
 

Verdeling algemene kosten 2019 

Deelgebied

begroting 

AK + TPO

investering 

(€ x1.000)

aantal 

ha's

 jaar-

rekening 

TPO

jaar-

rekening 

AK

begroting       

AK + TPO

jaar-   

rekening 

TPO

jaar-   

rekening 

AK

% % % € x1.000 € x1.000 € x1.000

Brakel-Oost int 7% 18             129        16% 10% 40            0               53             

Zuilichem int 0% 18             112        15% 9% -           0               47             

Nieuwaal int 38% 439           195        21% 36% 217          0               193           

Gameren int 2% -               65         12% 4% 11            0               24             

Kerkwijk-Oost int 6% -               46         10% 3% 34            0               17             

Poederoijen int 18% 513           120        15% 34% 103          0               185           

Grote Ingh Kerkdriel int 29% -               62         11% 4% 165          0               23             
Totaal 100% 989           729       100% 100% 570          1              543          

Basis (totale kosten): 570          1               543           

Zaltbommel: 71% 89% 96% 405          1               520           

Maasdriel: 29% 11% 4% 165          0               23             

100% 100% 100% 570         1              543          

verdeling
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3.1.4 Algemene dekkingsmiddelen 

 

 
 
Toelichting 
In 2019 is er geen sprake geweest van rentebaten of rentelasten. Dit komt doordat er niet geleend is, en er dus geen rentelasten zijn gemaakt. Ook is er geen 

rente ontvangen op de eigen banktegoeden. Daardoor is er ook geen rente toegerekend naar de deelgebieden. 

 
 
 
 
 
 

 
  

Algemene dekkingsmiddelen 2019 

jaar-   

rekening begroting

bestuurs-

rapportage

jaar-   

rekening

2018 2019 2019 2019

Lasten € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000

Saldo financieringsfunctie

- Betaalde rente geldlening -              -              -               -              
Totaal lasten -             -             -              -             

Baten

Saldo financieringsfunctie

- Ontvangen rente banktegoeden -              -              -               -              

- Toegerekende rente aan deelgebieden -              -              -               -              

Overige algemene dekkingsmiddelen

- Bijdrage van de Provincie -              -              -               -              

- Bijdrage van Gemeenten 620          620          620           620          

- Bijdrage van het Waterschap -              -              -               -              

- Bijdrage plankosten (Zuilichem) 1.002        -              -               -              
Totaal baten 1.622      620         620         620         
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3.1.5 Verrekening reserves 

 

 
 
Toelichting 
De stortingen in de bestemmingsreserves van Zaltbommel en Maasdriel betreffen de in 2019 ontvangen bijdragen van deze gemeenten.  

 
De onttrekking aan de algemene reserve van het Waterschap betreft de dekking van de kosten van de deelgebieden van het Waterschap in 2019. 
De onttrekking van de bestemmingsreserves van Zaltbommel en Maasdriel betreft de dekking van de kosten van de deelgebieden van deze gemeenten in 2019.  
 
Daarnaast is het plan Zuilichem EXT en Zuilichem RCG samengevoegd met Zuilichem INT, wat zorgt voor een verschuiving binnen de reserves. 
 
Voor de actuele stand van de reserves wordt verwezen naar paragraaf 3.2.3 (Toelichting balans). 
 

  

Verrekening van reserves 2019 

jaar-   

rekening

bestuurs-

rapportage

jaar-   

rekening

2018 2019 2019

€ x1.000 € x1.000 € x1.000

Algemene reserves (stortingen)

- Algemene bedrijfsreserve Zaltbommel -                    -                    -                    

- Algemene bedrijfsreserve Maasdriel -                    -                    -                    

- Algemene bedrijfsreserve Waterschap -                    -                    -                    

Bestemmingsreserves (stortingen)

- Bestemmingsreserves Zaltbommel 1.544             543                1.561             

- Bestemmingsreserves Maasdriel 77                 77                 77                 

Totaal 1.622            620               1.638            

Algemene reserves (onttrekkingen)

- Algemene bedrijfsreserve Zaltbommel -                    -                    -                    

- Algemene bedrijfsreserve Maasdriel -                    -                    -                    

- Algemene bedrijfsreserve Waterschap 2                   -                    0                   

Bestemmingsreserves (onttrekkingen)

- Bestemmingsreserves Zaltbommel 2.153             576-                2.677             

- Bestemmingsreserves Maasdriel 304-                18                 25                 

Totaal 1.851            558-               2.702            

Saldo van Rekening

- Saldo van rekening -                    -                    -                    

Totaal -                   -                   -                   
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3.1.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
In het kader van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) wordt in deze paragraaf inzicht verschaft in de bezoldiging van de topfunctionarissen 
binnen het PHTB. Dit betreffen bij het PHTB de leden van het Algemeen Bestuur (AB), het Dagelijks Bestuur (DB) en de directeur. 

 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Bestuur:

bedragen € x1 C. Bieze J. van der Meer G. van Leeuwen P. de Vries M. Gremmen

Functie(s) vz. AB/DB vz. AB/DB lid AB/DB lid AB/DB lid AB/DB

Duur dienstverband in 2019 01/01 - 31/03 01/04 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging

Beloning - - - - -

Belastbare onkostenvergoedingen - - - - -

Beloningen betaalbaar op termijn - - - - -

Totaal bezoldiging  €            -    €                  -    €                  -    €               -    €                  -   

Toepasselijk WNT-maximum  €    7.175,34  €       21.924,66  €        19.400,00  €    19.400,00  €       19.400,00 

Motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

bedragen € x1 J. Meijers P. van 't Hoog W. Posthouwer E. van Hoften G. Nieuwenhuis H. Driessen

Functie(s) lid AB lid AB lid AB lid AB lid AB lid AB

Duur dienstverband in 2019 01/01 - 31/03 01/04 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/03 01/04 - 31/12

Bezoldiging

Beloning - - - - - -

Belastbare onkostenvergoedingen - - - - - -

Beloningen betaalbaar op termijn - - - - - -

Totaal bezoldiging  €            -    €                  -    €                  -    €               -    €                  -    €            -   

Toepasselijk WNT-maximum  €    4.783,56  €       14.616,44  €        19.400,00  €    19.400,00  €         4.783,56  €  14.616,44 

Motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Leidinggevende topfunctionarissen:

bedragen € x1 T. Biemond

Functie(s) Directeur

Duur dienstverband in 2019 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)              0,80 

(Fictieve) dienstbetrekking? nee

Bezoldiging

Belonging plus belastbare onkostenvergoedingen 155.200€      

Beloningen betaalbaar op termijn -

Subtotaal  €   155.200 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €     155.200 

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  €               - 

Bezoldiging  €   155.200 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldige betaling n.v.t.
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3.2 Balans en toelichting 
3.2.1  Waarderingsgrondslagen 
Inleiding 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. 
 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd 
anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn 
gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Balans 
 
Voorraden 
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De 
vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp 

maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts 
genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden 
de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. 
Wanneer nog geen grondposities zijn ingenomen, wordt tevens een voorziening gevormd voor de reeds gemaakte kosten. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt 
statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. 
 
Liquide middelen en overlopende posten 
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 

 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. 
 
Vaste schulden 
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van 
één jaar of langer.  
 
Vlottende passiva 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
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3.2.2 Balans per 31-12-2019 
 

 
 

 

ACTIVA
€ x1.000

Vlottende activa

Voorraden             4.876             4.067 
- Niet in expl. genomen gronden                   - 0
- Onderhanden werken          12.031          12.906 
- Voorziening tekorten grondexploitaties            7.156-            8.839-

Uitzettingen           10.163           10.111 
- Vorderingen op openbare lichamen                  6                  6 
- Vorderingen - verstrekte kasgeldleningen                   -                   - 
- Vorderingen op Rijk - schatkistbankieren            9.140            9.571 
- Overige vorderingen            1.018               534 

Liquide middelen               247               224 
- Kassaldi                   -                   - 
- Banksaldi               247               224 

Overlopende activa               259                 10 
- Transitoria                   -                 10 
- Nog te ontvangen bedragen               259                   - 

Totaal vlottende activa          15.545          14.412 

Totaal-generaal          15.545          14.412 

Ultimo
2018

Ultimo
2019
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PASSIVA
€ x1.000

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserves               657               657 
- Algemene reserve Zaltbommel               353               353 
- Algemene reserve Maasdriel               103               103 
- Algemene reserve Waterschap               201               201 

Bestemmingsreserves           13.719           12.656 
- Bestemmingsreserves Zaltbommel (INT)          10.560            9.444 
- Bestemmingsreserves Maasdriel (INT)            3.159            3.212 

Totaal vaste passiva          14.375          13.312 

Vlottende passiva

Overige schulden               738               246 
- Crediteuren               738               246 

Overlopende passiva               432               854 
- Transitoria               422               854 
- Vooruitontvangen bedragen                 10                   - 

Totaal vlottende passiva            1.170            1.100 

Totaal-generaal          15.545          14.412 

Ultimo Ultimo
2018 2019
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3.2.3 Toelichting balans 
Vlottende activa  
Voorraden  
De balanswaarde van de deelprojecten is als volgt opgebouwd: 

 
De gronden worden met ingang van 2016 beschouwd als Bouwgronden in exploitatie. Dit in verband met gewijzigde BBV-regelgeving, en het feit dat het PIP in 
2016 is vastgesteld en onherroepelijk geworden. De boekwaarde van het plan 05 Zuilichem EXT (16.623) en 06 Zuilichem RCG (-346.671) is verplaatst naar het 

plan 04 Zuilichem INT. De voorziening van het plan 05 Zuilichem EXT (16.623) is eveneens verplaatst naar het plan 04 Zuilichem INT. Voor het plan 06 Zuilichem 
RCG stond geen voorziening.  
Voor een detailoverzicht waarop de investeringen betrekking hebben, zie bijlage 1, pagina 33. 

Plan Boek- Investering Grond- Bijdragen Verplaatsen Boek- Stand Balans- Balans-

waarde verkopen boekwaarde waarde voorziening waarde waarde
01-01-2019 2019 2019 2019 2019 31-12-2019 31-12-2019 31-12-2019 per m²

Zaltbommel

01 Brakel-West (EXT) 10.616€           454€               -€                   -€                   -€                  11.070€         11.070€          -€                

02 Brakel-Oost (INT) 1.809.528€       170.843€         -€                   543.228€         -€                  1.437.143€     1.352.014€     85.129€        64€     

03 Brakel-Oost (EXT) 1.347.108€       11.765€           853.851€         427.500€         -€                  77.521€         -€                  77.521€        11€    

04 Zuilichem (INT) 952.829€         97.936€           -€                   4.074€            330.048-€        716.642€        382.963€        333.679€      13€    

05 Zuilichem (EXT) 16.623€           -€                   -€                   -€                   16.623-€         0€                 -€                  0€                

06 Zuilichem (RCG) -346.671€        -€                   -€                   -€                   346.671€        0€                 -€                  0€                

07 Nieuwaal (INT) 3.070.382€       1.607.355€      -€                   7.693€            -€                  4.670.043€     2.686.309€     1.983.735€   36€    

08 Gameren (INT) 459.075€         43.687€           -€                   -€                   -€                  502.762€        502.762€        -€                

09 Gameren (EXT) 33.665€           109€               -€                   -€                   -€                  33.774€         33.774€         -€                

10 Kerkwijk-Oost (INT) 445.387€         17.473€           -€                   -€                   -€                  462.860€        462.860€        -€                

11 Kerkwijk-Oost (EXT) -5.410€            -€                   -€                   -€                   -€                  5.410-€           -€                  5.410-€         

12 Kerkwijk-Zuid (EXT) 12.192€           -€                   -€                   -€                   -€                  12.192€         12.192€         -€                

13 Nederhemert-Noord (EXT) 12.931€           55€                 -€                   -€                   -€                  12.986€         12.986€         -€                

14 Poederoijen (INT) 1.812.084€       704.820€         -€                   36.535€           -€                  2.480.370€     2.039.345€     441.025€      16€    

15 Poederoijen (EXT) 68.709€           -€                   -€                   -€                   -€                  68.709€         68.709€         -€                

23 Buitengebied (ZBM) -4.781€            -€                   -€                   -€                   -€                  4.781-€           -€                  4.781-€         

(sub)totaal 9.694.266€      2.654.497€      853.851€        1.019.030€      -€                 10.475.882€   7.564.984€    2.910.898€   

Maasdriel

16 Rossum (EXT) 34.052€           149€               -€                   -€                   -€                  34.201€         34.201€         -€                

17 Grote Ingh (INT) 1.565.785€       91.396€           -€                   205€               -€                  1.656.976€     500.612€        1.156.364€   27€    

18 Velddriel (RCG) 289.980€         944€               -€                   -€                   -€                  290.924€        290.924€        -€                

19 Kerkdriel (EXT) 50.084€           863€               -€                   -€                   -€                  50.947€         50.947€         -€                

20 Hedel/Ammerzoden (EXT) 4.425€             27€                 -€                   -€                   -€                  4.453€           4.453€           -€                

24 Buitengebied (MSD) -€                -€                   -€                   -€                   -€                  -€                  -€                  -€                

(sub)totaal 1.944.326€      93.380€          -€                   205€               -€                 2.037.501€    881.137€       1.156.364€   

Waterschap

21 Water (grondlevering) 256.992€         -€                   -€                   -€                   -€                  256.992€        256.992€        -€                

22 Water (dienstverlening) 135.868€         197€               -€                   -€                   -€                  136.064€        136.064€        -€                

(sub)totaal 392.860€         197€               -€                   -€                   -€                 393.056€       393.056€       -€                

Totaal 12.031.451€     2.748.073€      853.851€         1.019.235€      -€                  12.906.438€   8.839.177€     4.067.262€   
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In de projecten waarin grondposities zijn ingenomen, is sprake van een balanswaarde. Deze balanswaarden zijn gebaseerd op de taxaties per 31-12-2019 door 
een extern en onafhankelijk taxateur. De totale taxatiewaarde hiervan bedraagt k€ 4.660. De waardering in deze jaarrekening is echter gesteld op k€ 4.067. Dit 
verschil van k€ 593 wordt veroorzaakt door BBV-voorschriften, die stellen dat de balanswaardering nooit hoger mag zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten.  
 
 

 
 

 
 

01-01-2019 31-12-2019

Uitzettingen
Vorderingen op openbare lichamen 6.050€           6.050€            

Vorderingen op Rijk - Schatkistbankieren 9.139.681€     9.571.226€      

Verslagjaar 2019

(1) Drempelbedrag 250

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen
237          190        219        136        

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 13            60           31           114         

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag -           -          -          -          

Verslagjaar

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar -           

(4b)
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of 

gelijk is aan € 500 miljoen
-           

(4c)
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 

miljoen te boven gaat
-           

(1) = (4b)*0,0075 + 

(4c)*0,002 met een 

minimum van 

€250.000

Drempelbedrag 250

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist 

aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen 

als nihil)

21.373      17.297     20.185     12.480     

(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92

(2) - (5a) / (5b)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist 

aangehouden middelen
237          190         219         136         

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

(1) Berekening drempelbedrag
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 De vordering dubieuze debiteuren is voor een debiteur die nog niet betaald heeft, maar waarbij de vordering wel uit blijft staan. 

 

 
 
 

01-01-2019 31-12-2019

Overige vorderingen 1.017.567€      543.684€        

Dubieuze debiteuren -€                10.000-€         
Totaal overige vorderingen 1.017.567€      533.684€        

Liquide middelen

BNG-rekening 247.119€         223.744€        
Totaal 247.119€         223.744€        

Overlopende activa

Transitorische posten -€                   9.885€           

Nog te ontvangen BTW -€                   -€                  

Nog te ontvangen bedragen 258.996€         -€                  

Totaal 258.996€         9.885€           

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserves

Omschrijving Bestemming

Saldo resultaat vorig Saldo

01-01-2019 Toevoeging Onttrekking boekjaar 31-12-2019

Algemene reserve Zaltbommel 352.643€         -€                   -€                   -€                   352.643€        

Algemene reserve Maasdriel 102.882€         -€                   -€                   -€                   102.882€        

Algemene reserve Waterschap 201.149€         -€                   197€               -€                   200.952€        
Totaal 656.673€         -€                   197€               -€                   656.477€        

Resultaatbestemming 2018 -€                   -€                   -€                   -€                   -€                  

Resultaat 2019 -€                   -€                  

Totaal algemene reserves 656.673€         -€                   197€               -€                   656.477€        

Mutaties
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De stortingen in de bestemmingsreserves betreffen de ontvangen bijdragen 2019 van de deelnemers. Aangezien de EXT en RCG budgetneutraal moeten worden 
ontwikkeld, worden hieraan geen bijdragen van deelnemers toegerekend. Voor de negatieve bestemmingsreserves van EXT en RCG ligt er dus nog de opdracht 
om deze gedurende de looptijd van het PHTB goed te maken vanuit ontwikkelingen in deze gebieden. De onttrekkingen uit de bestemmingsreserves van 
Zaltbommel en Maasdriel betreffen de dekking van de kosten van de deelgebieden van deze gemeenten in 2019. 
 

De bestemmingsreserve Zuilichem EXT (-16.623) en Zuilichem RCG (1.001.628) is verplaatst naar het plan Zuilichem INT. 

 
 

Bestemmingsreserves

Saldo Saldo

01-01-2019 Storting Onttrekking 31-12-2019

Bestemmingsreserve Brakel-West (EXT) 10.616-€           -€                   454€               11.070-€           

Bestemmingsreserve Brakel-Oost (EXT) 0-€                   -€                   -€                   0-€                   

Bestemmingsreserve Brakel-Oost (INT) 2.644.689€      170.390€         117.460€         2.697.618€      

Bestemmingsreserve Zuilichem (EXT) 16.623-€           16.623€           -€                   -€                   

Bestemmingsreserve Zuilichem (INT) 2.628.799€      1.008.797€      48.635€           3.588.962€      

Bestemmingsreserve Zuilichem (RCG) 1.001.628€      -€                   1.001.628€      -€                   

Bestemmingsreserve Nieuwaal (INT) 1.589.224€      146.034€         817.865€         917.394€         

Bestemmingsreserve Gameren (EXT) 33.665-€           -€                   109€               33.774-€           

Bestemmingsreserve Gameren (INT) 593.445€         63.382€           43.687€           613.140€         

Bestemmingsreserve Kerkwijk-Oost (EXT) 0€                   -€                   -€                   0€                   

Bestemmingsreserve Kerkwijk-Oost (INT) 591.600€         59.161€           17.473€           633.288€         

Bestemmingsreserve Kerkwijk-Zuid (EXT) 12.192-€           -€                   -€                   12.192-€           

Bestemmingsreserve Nederhemert-Noord (EXT) 12.931-€           -€                   55€                 12.986-€           

Bestemmingsreserve Poederoijen (EXT) 68.709-€           -€                   -€                   68.709-€           

Bestemmingsreserve Poederoijen (INT) 1.665.019€      96.400€           629.260€         1.132.158€      

Bestemmingsreserve Buitengebied (ZBM) -€                   -€                   -€                   -€                   

subtotaal Zaltbommel 10.559.668€    1.560.787€      2.676.626,29€  9.443.829€      

Bestemmingsreserve Rossum (EXT) 34.052-€           -€                   149€               34.201-€           

Bestemmingsreserve Grote Ingh (INT) 3.537.513€      77.429€           22.702€           3.592.239€      

Bestemmingsreserve Velddriel (RCG) 289.980-€         -€                   944€               290.924-€         

Bestemmingsreserve Kerkdriel (EXT) 50.084-€           -€                   863€               50.947-€           

Bestemmingsreserve Hedel/Ammerzoden (EXT) 4.425-€            -€                   27€                 4.453-€            

Bestemmingsreserve Buitengebied (MSD) -€                   -€                   -€                   -€                   

subtotaal Maasdriel 3.158.972€      77.429€          24.686,01€      3.211.715€      
Totaal bestemmingsreserves 13.718.640€    1.638.216€      2.701.312€       12.655.544€    

Totaal eigen vermogen 14.375.314€    1.638.216€      2.701.509€      13.312.020€    

    Mutaties
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Niet uit balans blijkende verplichtingen na balansdatum 

 Anterieure overeenkomst met Linberries en gewerkte uren 
 Op 1-1-2020 lopen (met uitzondering van de directeur en bureaumanagement) alle huidige contracten af. We stellen voor om alle huidige contracten voor 

onbepaalde tijd te verlengen met een opzegtermijn van 2 maanden. We wijken hiermee af van het aanbestedingsbeleid. Dit zorgt voor een 
contractwaarde van € 894.864 die onrechtmatig is aanbesteed. Daarbij nemen we tevens op dat er een jaarlijkse afweging voor stilzwijgende verlenging 
(of niet) gemaakt wordt, waardoor PHTB de mogelijkheid behoudt om een personele kwaliteitstoets te doen of zaken omtrent de inzet aan te scherpen. 
Het werken bij het PHTB vraagt om kennis van de materie/stakeholders/bestuurlijk politieke omgeving en vereist een grote mate van continuïteit 
vanwege de langlopende dossiers. De motivatie om af te wijken van het aanbestedingsbeleid is dan ook vooral gelegen in het feit dat door een nieuwe 
personele wisseling er wederom veel kennis verloren zal gegaan over de dossiers en een lange tijd van inwerken hierop nodig zal zijn. Dit brengt extra 

overleg met zich mee en gaat ten kosten van de kwaliteit en continuïteit van de personele inzet.  
 SLA met deelnemers (gemeente Maasdriel en gemeente Zaltbommel) 
 Juridische geschillen 

o Er lopen vanuit PHTB twee procedures inzake het inroepen van koopoptieovereenkomsten in de Grote Ingh waarbij beide partijen weigeren te 
leveren. Op het moment van schrijven (eind januari) wachten wij op de uitspraak van de rechter in de éne zaak. In de andere zaak zijn wij nog 
doende om minnelijk tot overeenstemming te komen door een bod te doen op alle eigendommen van betrokkene en niet alleen op het onder de 
koopoptie vallende perceel.  

o Ook heeft PHTB twee ondernemers in gebreke gesteld inzake het niet nakomen van de door hen aangegane verplichtingen met betrekking tot 
landschappelijke inpassing. In het éne geval heeft de provincie daartoe ook een handhavingstraject opgestart. Met een ondernemer zijn we in een 
ver gevorderd stadium tot het bereiken van een oplossing, waardoor alsnog voldaan wordt aan de landschappelijke verplichting binnen de 
oorspronkelijke afspraken. Voor de andere ondernemer geldt dat voor een oplossing aanvullende afspraken overeengekomen moeten worden in 

samenspraak met de provincie, gemeente Zaltbommel en het waterschap. Op dit moment wordt er dan ook intensief gewerkt aan de condities 
van een oplossing. Niet altijd wordt er gebouwd conform de vergunning c.q. het PIP. In die gevallen waar het (al dan niet op lange termijn) de 
herstructureringsdoelen schaadt, wijst PHTB de gemeente(n) daarop. De opvolging verloopt (te) traag. 

o Daarnaast lopen er twee procedure’s tegen PHTB. De éne betreft een klacht tegen de gemeente Zaltbommel als wel PHTB en wordt door een 
externe gezamenlijk behandeld. De andere betreft een ondernemer die PHTB middels een ingeschakeld advocatenkantoor wil houden aan een 
niet door hem (en niet door PHTB) getekende concept intentieovereenkomst. Ook hier wordt op het moment van schrijven nog een poging 
gedaan tot een minnelijke oplossing. 

 Koopovereenkomst met passeerdatum in 2020 
 Pachtovereenkomsten 
 Koop- en verkoopopties 

  

01-01-2019 31-12-2019

Crediteuren 737.567€          245.975€        

Overlopende passiva

Transitorische rente -€                     -€                  

Nog te betalen bedragen 422.015€          853.856€        

Vooruitontvangen bedragen 10.205€            -€                  
432.220€          853.856€        
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Corona 

 
Het jaarverslag 2019 is opgesteld voordat duidelijk werd dat COVID-19 (verder corona genoemd) ook op Nederland een mogelijk (nog niet te voor- en overzien) 
groot effect kan gaan krijgen. Daarom is conform de richtlijnen van de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) op het laatste moment 
in het proces van het op- en vaststellen van de jaarstukken, onderstaande visie toegevoegd. 
 
Meer en meer wordt duidelijk dat corona mogelijk ook op de tuinbouwsector een enorme impact gaat krijgen. Snijbloemen worden massaal doorgedraaid, 
potplanten gaan voor halve prijzen of minder weg, groenten liften kortstondig mee op de hamstervraag maar daarna deed de bemoeilijkte export ook daar het 
prijsdrukkende effect. Seizoensarbeid uit Oost-Europa komt schaarser beschikbaar, huisvesting (vaak met teveel vreemden die tijdelijk een huishouden met veel 
volwassenen per m2 oppervlak vormen waarbij de afstandsnormen niet gehanteerd kunnen worden) wordt nog moeizamer, enzovoorts.  
 
Hoewel met name de glastuinbouw de afgelopen vier jaren gemiddeld uitstekende resultaten heeft geboekt (en soms zelfs zeer uitstekende), zien we nu enorme 

verliezen ontstaan waarvan nog niet bekend is of, en in welke mate, die gemitigeerd worden door overheidsmaatregelen. De goede resultaten van de afgelopen 
jaren waren ook hard nodig om na de crisis de bedrijven weer financieel solide te laten worden. En we weten nog niet in hoeverre de overheid ook minder 
toekomstbestendige bedrijven zal ondersteunen.  
 
De paddenstoelensector is veel zwakker gefinancierd en heeft minder weerstandsvermogen. Maar gelukkig blijft de prijsvorming van champignons (de 
belangrijkste soort) vooralsnog op peil. De specialties (met name voor de horeca) worden wel geconfronteerd met sterke prijsdalingen.  
 
Één en ander heeft er toe geleid dat twee initiatieven in de glastuinbouw respectievelijk on-hold zijn gezet of met een jaar zijn uitgesteld.  
 
Hoe het zich verder gaat ontwikkelen is onduidelijk. Vooralsnog lijkt het niet realistisch om te veronderstellen dat corona de tuinbouwherstructurering niet zal 
vertragen. Één en ander zal ongetwijfeld op de burap (bestuursrapportage over de eerste helft van 2020) met bijgestelde begroting effect hebben.  
 

Jaarrekening 
Bovenstaande kan effect krijgen op enkele posten in de komende jaarrekening:  

- Waardering bezittingen (aanzienlijk)  

- Afboeken debiteuren (beperkt)  
 
Daarnaast zijn er nog diverse vragen te stellen, zoals de vraag of er nog voldoende budget is om de publieke werken uit te kunnen voeren als er minder of geen 
nieuwe tuinbouwinitiatieven zijn en de bezittingen minder op gaan brengen bij verkoop.  

 
Angst is een slechte raadgever, daarom stellen we voor om geen overhaaste beslissingen te nemen. Wel willen we anticiperen op de ontstane situatie door ons bij 
alles de vraag te stellen of we dat nu en op deze wijze moeten doen. Daar waar dat niet met een dubbel ja kan worden beantwoord, voegt het de ambtelijke 
organisatie om dit aan het bestuur voor te leggen. 
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Overige mogelijke effecten 

Het is schier onmogelijk om een uitputtend en aan zekerheid grenzend overzicht te geven van wat de corona-crisis nog meer voor effecten kan hebben. Twee voor 
de hand liggende vragen zijn:  

 Inhuur:  

o De per afgelopen 1 januari verlengde of daarna gesloten nieuwe inhuurcontracten hebben een opzegtermijn van twee maanden;  

o Het contract met Zaltbommel (inhuur office management) is een doorlopend contract, in principe is PHTB verantwoordelijk voor ziekte, 

arbeidsongeschiktheid en ontslag risico, maar gemeente Zaltbommel spant zich in voor interne herplaatsing;  

o Het contract met Maasdriel (inhuur casemanagement) heeft een opzegtermijn van drie maanden;  

o Het contract met de directeur eindigt ultimo 2020 en  

o De SLA met Zaltbommel (huur ruimte en faciliteiten) wordt jaarlijks bijgesteld en per kwartaal gefactureerd. Er is geen opzegtermijn in 
opgenomen; de geest van de overeenkomst ademt uit dat deze in onderling overleg opzegbaar is met in achtneming van redelijke termijnen en 

dat kosten die niet worden gemaakt, ook niet betaald hoeven te worden (min of meer een prestatie overeenkomst).  

 Bijdragen van deelnemende partijen en overige opbrengsten: 

o De bijdragen van de deelnemende partijen: 

 Provincie Gelderland heeft alles al betaald;  

 Gemeenten betalen per jaar, er is geen reden om aan te nemen dat zij vanwege corona niet meer betalen tenzij er nadere onderlinge 

afspraken gemaakt worden tussen de deelnemende partijen en  

 Waterschap Rivierenland heeft een prestatieafspraak (zij betaald per aangelegde natuurvriendelijke oever).  

o Overige opbrengsten (verder uit te werken in de Burap tijdens het zomerreces): 

 Verkoop onroerend goed: een neerwaartse prijsontwikkeling is waarschijnlijk;  

 Pacht: een lichte neerwaartse prijsontwikkeling is waarschijnlijk;  

 Urenvergoeding (in het kader van de Wet Markt en Overheid): door een waarschijnlijke afname van het aantal te maken uren zal deze 

(niet begrootte) opbrengst waarschijnlijk dalen;  

 Anterieure bijdragen: idem door een verwachte daling (in ieder geval op korte termijn) van het aantal initiatieven.  

Kortom: een negatief effect op de verwachte opbrengsten. Wellicht kan dat gecompenseerd worden door onderbesteding bij de aanleg van de 

civiele werken. 
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3.2.4 Overzicht van baten en lasten per taakveld 
 

  

Taakveld

jaar-   

rekening 

2018

begroting 

voor 

wijziging 

2019

bestuurs- 

rapportage 

2019

jaar-   

rekening 

2019

Lasten € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000

0.4 Overhead 990              448              697              740              

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 4.297           11.135          1.668           4.431           

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4                  62                -                  0                  

Totaal lasten 5.291          11.645        2.365          5.172          

Baten

0.4 Overhead 2.611           1.068           1.317           1.360           

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.448           6.970           2.226           2.748           

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2                  31                -                  0                  

Totaal baten 5.062          8.069          3.543          4.108          

Saldo baten en lasten 229-             3.576-          1.178          1.063-          

0.10 Mutaties reserves (lasten) 1.622           620              620              1.638           

0.10 Mutaties reserves (baten) 1.851           4.196           558-              2.702           

Saldo reservemutaties 229             3.576          1.178-          1.063          

Resultaat -                 -                 -                 -                 
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3.2.5 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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4. VOORSTEL EN BESLUIT 
 
 
Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard besluit: 
 

 De jaarstukken 2019 van het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard vast te stellen; 
 Er is een vordering betreffende een deelnemende partij, betaling daarvan is begin april 2020 toegezegd. 

 
Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard d.d. 25 
juni 2020. 
 
Voorzitter,     Secretaris, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
J. van der Meer      T. Biemond   
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BIJLAGE 1 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pla n Ve rwe rving Milie u S loop Bouwrijp Woonrijp Ope nba re Ove rig Fondse n Tijde lijk Alge me ne TPO VTU Tota a l Tijde lijk Opbre ngste n

Be stuurs-

ra pporta ge Re a lisa tie

ma ke n ma ke n ruimte be he e r koste n pla nkoste n koste n koste n be he e r opbr 2 0 19 2 0 19

€ x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000 € x1.000

Zaltbommel

01 Brakel-West (EXT) -              -                    -           -           -           -            -           -          -                  0           -           -           0           -               -                              -             0           

02 Brakel-Oost (INT) 20            3                    -           4           -           11         3           -          5                 123        -           1           171       -               543                          293-         372-        

03 Brakel-Oost (EXT) -              -                    -           8           -           -            2           -          -                  1           0           1           12         -               1.281                       1.194-      1.270-     

04 Zuilichem (INT) -              -                    -           -           -           18         0           -          -                  79         0           0           98         4              -                              205         94         

05 Zuilichem (EXT) -              -                    -           -           -           -            -           -          -                  -            -           -           -           -               -                              -             -            

06 Zuilichem (RCG) -              -                    -           -           -           -            -           -          -                  -            -           -           -           -               -                              -             -            

07 Nieuwaal (INT) 951          1                    12         -           -           426        0           -          -                  216        0           0           1.607     7              1                             1.070      1.600     

08 Gameren (INT) -              -                    -           -           -           -            -           -          -                  42         -           2           44         -               -                              164         44         

09 Gameren (EXT) -              -                    -           -           -           -            -           -          -                  0           0           -           0           -               -                              -             0           

10 Kerkwijk-Oost (INT) -              -                    -           -           -           -            -           -          -                  19         -           1-           17         -               -                              21           17         

11 Kerkwijk-Oost (EXT) -              -                    -           -           -           -            -           -          -                  0-           0           -           -           -               -                              -             -            

12 Kerkwijk-Zuid (EXT) -              -                    -           -           -           -            -           -          -                  -            -           -           -           -               -                              -             -            

13 Nederhemert-Noord (EXT) -              -                    -           -           -           -            -           -          -                  0           -           -           0           -               -                              -             0           

14 Poederoijen (INT) -              -                    -           -           -           513        -           -          -                  192        -           -           705       7              30                            294         668        

15 Poederoijen (EXT) -              -                    -           -           -           -            -           -          -                  0-           0           -           -           -               -                              -             -            

23 Buitengebied (ZBM) -              -                    -           -           -           -            -           -          -                  -            -           -           -           -               -                              -             -            

(sub)totaal 971          4                    12         12         -           969        5           -          5                 672        1           3           2.654     17            1.855                       267         782        

waarvan extensivering -              -                    -           8          -           -           2          -          -                 1           0          1          12         -              1.281                       1.194-      1.269-    

waarvan intensivering 971          4                   12         4          -           969       4          -          5                 670       0          2          2.642    17            574                         1.461      2.051    

waarvan reserveconcentratie -              -                    -           -           -           -           -           -          -                 -           -           -           -           -              -                             -            -           

waarvan buitengebied -              -                    -           -           -           -           -           -          -                 -           -           -           -           -              -                             -            -           

Totaal bestuursrapportage 952          10                  -           3           -           525        2           -          4                 667        -           25         2.188     6              1.915                       267         782        

Maasdriel

16 Rossum (EXT) -              -                    -           -           -           -            -           -          -                  0           -           -           0           -               -                              -             0           

17 Grote Ingh (INT) -              -                    -           -           -           -            3           -          -                  66         0           22         91         10            10-                            18           91         

18 Velddriel (RCG) -              -                    -           -           -           -            -           -          -                  1           -           -           1           -               -                              -             1           

19 Kerkdriel (EXT) -              -                    -           -           -           -            -           -          -                  1           -           -           1           -               -                              -             1           

20 Hedel/Ammerzoden (EXT) -              -                    -           -           -           -            -           -          -                  0           -           -           0           -               -                              -             0           

24 Buitengebied (MSD) -              -                    -           -           -           -            -           -          -                  -            -           -           -           -               -                              -             -            

(sub)totaal -              -                    -           -           -           -            3           -          -                  68         0           22         93         10            10-                            18           93         

waarvan extensivering -              -                    -           -           -           -           -           -          -                 1           -           -           1          -              -                             -            1           

waarvan intensivering -              -                    -           -           -           -           3          -          -                 66         0          22         91         10            10-                           18          91         

waarvan reserveconcentratie -              -                    -           -           -           -           -           -          -                 1           -           -           1          -              -                             -            1           

waarvan buitengebied -              -                    -           -           -           -           -           -          -                 -           -           -           -           -              -                             -            -           

Totaal bestuursrapportage -              -                    -           -           -           -            3           -          -                  30         -           5           38         20            -                              18           93         

Waterschap

21 Water (grondlevering) -              -                    -           -           -           -            -           -          -                  -            -           -           -           -               -                              -             -            

22 Water (dienstverlening) -              -                    -           -           -           -            -           -          -                  0           -           -           0           -               -                              -             0           

-              -                    -           -           -           -            -           -          -                  0           -           -           0           -               -                              -             0           

Totaal bestuursrapportage -              -                    -           -           -           -            -           -          -                  -            -           -           -           -               -                              -             0           

Totaal bestuursrapportage 952          10                  -           3           -           525        5           -          4                 697        -           30         2.226     26            1.915                       285         875        

Totaal jaarrekening 971          4                    12         12         -           969        8           -          5                 739        1           26         2.748     28            1.845                       
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Document Grondexploitatie PHTB

Datum 17-2-2020

Versie 1

Status CONCEPT

Kasstroomoverzicht deelproject: 

KOSTEN Totaal Boekwaarde Nog te

realiseren 2020 2021 2022 2023 2024

01 verwerving 16.773.365-         11.989.940-         4.783.425-           -                         108.930-             1.817.421-          1.627.436-             1.229.639-           

02 milieuwerkzaamheden 678.791-               208.586-               470.205-               -                         51.779-                196.351-             122.404-                 99.672-                 

03 sloopkosten 1.117.108-           73.670-                 1.043.438-           -                         64.125-                615.634-             209.162-                 154.518-               

04 bouwrijp maken 511.503-               41.298-                 470.205-               -                         51.779-                196.351-             122.404-                 99.672-                 

05 woonrijp maken 934-                       934-                       -                            -                         -                           -                           -                              -                            

06 openbare ruimte 16.470.868-         2.635.440-           13.835.428-         2.552.627-        4.603.395-          2.277.721-          2.200.842-             2.200.842-           

07 overig 398.967-               398.967-               -                            -                         -                           -                           -                              -                            

08 fondsen -                            -                            -                            -                         -                           -                           -                              -                            

09 plankosten 10.234.222-         7.538.347-           2.695.875-           709.605-           578.505-             512.955-             447.405-                 447.405-               

Totaal 46.185.759-         22.887.182-         23.298.577-         3.262.232-        5.458.512-          5.616.433-          4.729.652-             4.231.749-           

OPBRENGSTEN Totaal Boekwaarde Nog te

realiseren 2020 2021 2022 2023 2024

10 agrarische grond 2.786.415           2.786.415           -                            -                         -                           -                           -                              -                            

11 glaskavels 16.869.813         2.428.947           14.440.866         -                         1.351.794          5.964.188          3.904.112             3.220.772           

12 bedrijfskavels -                            -                            -                            -                         -                           -                           -                              -                            

13 woningbouwkavels 1.788.851           1.543.851           245.000               245.000           -                           -                           -                              -                            

14 overige opbrengsten 2.293.989           2.007.084           286.905               -                         14.226                244.226             14.226                   14.226                 

15 kostenverhaal 1.677.068           968.107               708.961               62.718              311.925             154.704             69.475                   110.139               

16 tijdelijk beheer 276.294               276.294               -                            -                         -                           -                           -                              -                            

17 bijdragen 21.432.314         20.694.044         738.270               619.965           118.306             -                           -                              -                            

18 subsidies -                            -                            -                            -                         -                           -                           -                              -                            

Totaal 47.124.745         30.704.742         16.420.003         927.683           1.796.251          6.363.118          3.987.814             3.345.138           

Kasstroom
Kostenstijging 889.001-               889.001-               32.461-              161.287-             192.809-             222.638-                 279.805-               

Inkomstenstijging -                        -                        -                         -                           -                           -                              -                            

Totale kasstroom 889.001-               889.001-               2.367.010-        3.823.549-          553.875             964.476-                 1.166.416-           

Rente en saldoverloop
Rente   11.119-                 11.119-                 2.294-                3.101-                  1.545-                  1.473-                     2.706-                   

SALDO EINDWAARDE 38.866                 7.817.560           38.866-                 5.448.256        1.621.607          2.173.937          1.207.988             38.866                 

SALDO CONTANTE WAARDE 38.479                 positief 38.479-                 


