Omgevingsvisie
Etten-Leur

Notitie financiële
doorrekening
bouwlocaties en
wegvarianten

Inleiding
Op 27 mei 2019 besloot de gemeenteraad een onderzoek te verrichten naar de aanleg van een nieuwe woonwijk en bedrijventerrein. Het onderzoek
maakt deel uit van de in voorbereiding zijnde omgevingsvisie. Het onderzoek richt zich in belangrijke mate op de effecten van aanleg van een nieuwe
woonwijk en/of bedrijventerrein op het milieu, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid: de milieueffectrapportage. Om inzicht te krijgen in de
effecten op de verkeersafwikkeling op het hoofdwegennet is een aparte verkeersanalyse opgesteld. Deze verkeersanalyse is als uitgangspunt in de
milieueffectrapportage gehanteerd. De milieueffectrapportage en verkeersanalyse bevatten informatie om te komen tot een weloverwegen besluit.
De financiële haalbaarheid is daarbij eveneens van groot belang. Dit document bevat een doorrekening van de diverse bouwlocaties en wegvarianten.

Financiële doorrekening: globale indicatie
De financiële doorrekening bevat een globale indicatie van de kosten en eventuele opbrengsten. We maken onderscheid tussen de berekening
voor de bouwlocaties en de wegvarianten. Daarbij is uitgegaan van ontwikkeling in eigen beheer. In de praktijk zal dat niet altijd het geval zijn.
We hanteren standaard kencijfers voor o.a. grondverwerving, vergoeding voor bedrijfsbeëindiging en bouw- en woonrijp maken. Deze cijfers zijn
gebaseerd op jarenlang ervaring. Per locatie en wegvariant geven we een indicatie van het eindresultaat. We hanteren daarbij een minimum en een
maximum.
Bouwlocaties
Voor de potentiële woningbouwlocaties en bedrijventerreinen zijn algemene uitgangspunten verwoord en zijn inpassingsmodellen gemaakt. De
modellen geven een globaal inzicht in de verhouding tussen rendabele en onrendabele gronden (gronden die bij verkoop iets op leveren en gronden
die niets opleveren).
De opbrengst van de grond is gebaseerd op marktconforme verkoopprijzen. Bij woningbouw zijn we uitgegaan van een gemengde
differentiatie aan woningtypes. Het woningtype is bepalend voor de opbrengst (een huurwoning brengt minder op dan een vrijstaande
woning).
De berekening van de opbrengsten van de bedrijventerreinen bevat geen differentiatie qua bedrijfspercelen.
Elk plan kent een doorlooptijd; hiervoor zijn aannames gedaan. De start en de doorlooptijd zijn medebepalend voor de kostenontwikkeling. We
hanteren als uitgangspunt het prijspeil 2020 en passen een jaarlijkse indexering toe.
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Wegvarianten
De kosten voor de aanleg van nieuwe wegen en een spoortunnel zijn eveneens gebaseerd op kencijfers voor grondverwerving, aanlegkosten en
eventuele bijkomende kosten. Voor de berekening van de spoorwegtunnels leverde het ingenieursbureau DHV/Haskoning een indicatie van de
kosten. Omdat voor de meeste wegvarianten is uitgegaan van een globale indicatie van het wegtracé zijn niet altijd alle kosten meegenomen.
Niettemin bevat ook hier de indicatie van de kosten voldoende richting voor het maken van een keuze.
Tegenover de kosten voor de aanleg van nieuwe wegen staan niet altijd opbrengsten. Woningen en bedrijven moeten daadwerkelijk met de aanleg zijn
gebaat. Dit beperkt gemeenten om bovenplanse infrastructurele wegen of voorzieningen via grondopbrengsten te financieren. Gemeenten moeten
hiervoor via de begroting middelen beschikbaar stellen (zie: Besluit begroting en verantwoording BBV). De kosten tot aanleg zullen meestal niet in één
keer op de begroting komen. Gemeenten spreiden de kosten over een periode van veertig jaar (langjarige kapitaalslasten).
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Woningbouwlocaties: algemene uitgangspunten
Tot 2030 bouwt Etten-Leur de meeste woningen binnenstedelijk. Om aan de
woningbehoefte te voldoen, is er ruimte nodig voor ongeveer 600 woningen
buiten bestaand stedelijk gebied. In de milieueffectrapportage onderzoeken
we drie locaties: Hoge Haansberg, Groene Wig en Lage Vaartkant. Met
uitzondering van de locatie Groene Wig kan Etten-Leur het aantal van 600
woningen in een van de andere locaties bouwen. Een combinatie van de drie
locaties is de milieueffectrapportage meegenomen. We nemen deze
combinatie eveneens in deze notitie mee.

•

Bij de beoordeling van de locaties zijn de navolgende gelijke uitgangspunten
gehanteerd:
•
Een groen-stedelijk woonmilieu met gemiddeld 80 m2 groen/water
per woning.
•
Een gemengde differentie aan woningtypes met een beperkt
aanbod aan hoogbouw.
•
Een (eventuele) hoofdontsluitingsweg (50 km-weg) bestaat uit twee
rijbanen en vrij liggende fietspaden gescheiden door een
groenstrook.
•
Alle overige wegen kennen een inrichting passend bij een 30 km
snelheidsregiem.

•
•
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Een afstand tussen nieuwe woningen tot de hoofdontsluitingsweg
uitgaande van de standaard grenswaarde voor geluid (53 dB).
De nieuwbouw is levensloopbestendig, energieneutraal,
natuurvriendelijk en circulair.
Een voorziening voor retentie van gebiedseigen water binnen het
plangebied.

Hoge Haansberg
Omschrijving
De locatie Hoge Haansberg ligt aan de noordwestzijde van de gemeente.
Het gebied sluit aan op de lintbebouwing langs de Haansberg en de
Hoevenseweg. Deze bebouwing blijft buiten het woongebied. Incidentele
invulling van open gaten langs de weg is niet uitgesloten. De noordgrens
van het woongebied ligt in een lijn in het verlengde van de Aletta
Jacobslaan aan de westzijde afbuigend richting Kattestraat. Ter hoogte van
dit punt sluit de hoofdontsluitingsweg met een rotonde op de
Hoevenseweg aan. De aansluiting op het bestaande wegennet aan de
oostzijde is afhankelijk van de keuze tussen het doortrekken van de Aletta
Jacobslaan (zie beschrijving varianten voor aanpassing van het
hoofdwegennet).
Het woongebied biedt ruimte voor 600 woningen. Een doorgroei van het
woongebied is mogelijk. In de verkeersanalyse is vooralsnog uitgegaan van
de gevolgen bij 600 woningen of minder bij eventuele combinatie met
andere locaties. Het nabij gelegen bestaande bedrijventerrein Vosdonk is
niet direct van invloed op de aanwending van gronden voor woningbouw.
Aan de oostzijde is een veehouderij aanwezig. Bij de beoordeling is
uitgegaan van sanering van dit bedrijf. Andere bedrijven in de directe
nabijheid zijn niet van invloed. Een uitzondering vormt een geitenhouderij.
Het huidige moratorium voor deze sector kent vooralsnog beperkende
voorwaarden voor woningbouw aan de noordoostzijde van het gebied.
Naar verwachting brengt het RIVM in 2022 opnieuw advies uit aan de
Gezondheidsraad. Dit advies nemen we mee bij de ontwikkeling van een
plan voor het gebied. Overeenkomstig de algemene milieubeginselen zal in
eerste instantie een oplossing worden gezocht in de vorm van
voorzieningen aan de bron.
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Exploitatieresultaat

Indicatie financieel resultaat x 1 miljoen euro

In de berekening zijn meegenomen:
•
de kosten voor verwerving van de gronden (deels in eigendom);
•
de kosten voor het bouwrijp maken (standaardeenheden);
•
de kosten voor het woonrijp maken (standaardeenheden);
•
de aanleg van een ontsluitingsweg vanaf de Hoevenseweg tot aan de Haansberg
inclusief aanleg van rotonde (niet het weggedeelte tussen de Haansberg en
Statenlaan/Aletta Jacobslaan);
•
de opbrengsten uit grondverkoop (600 woningen) uitgaande van 34% huur, 17%
goedkope koop, 25% middeldure koop, 10% dure koop en 15% zelfbouw;
•
standaard percentages voor voorbereiding en toezicht en onvoorziene kosten;
•
de kosten voor vergoeding van planschade;
•
start uitgifte 2023/2024;
•
alle kosten en opbrengsten zijn gebaseerd op prijspeil 2020 met een indexering van 3% per
jaar tot en met 2028.
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In de berekening zijn niet meegenomen:
•
de kosten voor doortrekking van de ontsluitingsweg vanaf de Haansberg tot aan de
Aletta Jacobslaan/Statenlaan;
•
de kosten voor grondverwerving in de randzone anders dan Haansberg 25 en Hoevenseweg
28 (deels);
•
een eventuele bijdrage in de kosten voor voorzieningen bij de geitenhouderij..
Toelichting
De exploitatie van het plan Hoge Haansberg (600 woningen) kan met een positief resultaat worden afgesloten. Het resultaat is mede afhankelijk van de
invloed van de gemeente op de grondexploitatie, een bijdrage in de kosten voor het eventueel doortrekken van de ontsluitingsweg naar de Aletta
Jacobslaan en de eventuele bijdrage in de kosten om de verspreidingscontour van de geitenhouderij te verkleinen.
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Groene Wig
Omschrijving
De locatie De Groene Wig ligt tussen de Rijsdijk, het Sander en het Slagveld. Buiten het gebied
zijn gehouden de retentievoorziening aan de zuidzijde en de woningbouw aan de zuidwestzijde.
Rondom het rijksmonument Slagveld 8 is een ruime huiskavel aangehouden. De
hoofdontsluiting komt uit op de Rijsdijk. De ontsluiting op het Sander is ondergeschikt. De
locatie biedt ruimte voor ca. 120 woningen (in de verkeersanalyse is aantal van 175 woningen
1
aangehouden). Aan de randen van het gebied zijn geen (actieve) bedrijven gevestigd die van
invloed zijn op de omvang van het gebied. Wel ligt het gebied volledig binnen de zone van het
moratorium voor de geitenhouderij aan de Haansberg. Binnen dat gebied gelden er beperkende
randvoorwaarden voor woningbouw (zie Hoge Haansberg). Voor woningbouw moet het gebied
deels worden opgehoogd

Exploitatieresultaat

Indicatie financieel resultaat x 1 miljoen euro

In de berekening zijn meegenomen:
•
•
•
•
•
•
•

1
2

2

de kosten voor verwerving van de gronden (gemeente heeft geen gronden in eigendom);
de kosten voor het bouwrijp maken (standaardeenheden);
de kosten voor het woonrijp maken (standaardeenheden);
de opbrengsten uit grondverkoop (ca. 120 woningen) uitgaande van 16% huur, 11% goedkope
koop, 26% middeldure koop, 24% dure koop en 24% zelfbouw;2
standaard percentages voor voorbereiding en uitvoering en onvoorziene kosten;
de kosten voor vergoeding van planschade;
start uitgifte 2023/2024;

Het later opgestelde inpassingsmodel blijkt dit aantal bij alleen grondgebonden woningen niet wordt gehaald.
Vanwege het specifieke karakter en de omvang van de locatie wijkt het programma af van de overige twee locaties.
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•

alle kosten en opbrengsten zijn gebaseerd op prijspeil 2020 met een indexering van 3% per
jaar tot en met 2027.

In de berekening is niet meegenomen:
•

een eventuele bijdrage in de kosten voor voorzieningen bij de geitenhouderij.

Toelichting
De gemeente heeft in de Groene Wig geen grond in eigendom. De ontwikkeling in gemeentelijk beheer ligt niet voor de hand. Het eigendom in dit
plangebied is zeer versnipperd (ruim 80 particulieren). Een ontwikkelaar heeft zich aangemeld als contactpersoon. Hij heeft de eigenaren aangeboden de
grond te kopen. Bij het bepalen van het resultaat is rekening gehouden met het feit dat de ontwikkelaar meer biedt dan de standaardprijs van de gemeente.
Dit verklaart het verschil tussen het minimum en maximum. Bij eventuele aanwijzing van de locatie Groene Wig zal er sprake zijn van planontwikkeling door
derden. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de kosten (inclusief eventuele bijdrage in de kosten voorzieningen bij de geitenhouderij). De opbrengsten
uit grondverkoop zijn voor de ontwikkelaar. De gemeente is verplicht kosten te verhalen via een grondexploitatieplan of overeenkomst. Dit levert voor de
gemeente geen inkomsten op.
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Lage Vaartkant
Omschrijving
Het gebied ten oosten van de Lage Vaartkant tot aan de Lage Bremberg vormt de locatie Lage Vaartkant. In dit gebied ligt het beekdal van de Brandsevaart
en de Bijloop. Aan beide zijden van deze watergangen is een ruime zone aangewezen voor retentie. Deze zone verdeelt de locatie in twee potentiële
woongebieden. Aan de westzijde: een gebied gelegen tussen de huiskavels aan de Lage Vaartkant en de retentiezone. Aan de oostzijde: een woongebied
tussen de retentiezone en een randzone van 100 meter langs de Lage Bremberg. Deze randzone vormt een buffer voor aan de oostzijde van de Lage
Bremberg gevestigde agrarische bedrijven.
Aan de noord- en zuidzijde van de locatie moet rekening worden
gehouden met geluidzones langs het spoor en de rijksweg 58. In de zone
langs de rijksweg ontstaat ruimte voor een andere invulling dan
woningbouw zoals eventuele nieuwbouw voor het tuincentrum en een
openbaar vervoerknooppunt.
Afhankelijk van het aantal woningen voorziet het model in de aanleg van
een nieuwe hoofdontsluitingsweg die de Ambachtlaan via een tunnel
onder het spoor met de Bredaseweg verbindt. De huidige weg Lage
Vaartkant krijgt dan een geheel andere functie.
De nieuwe woongebieden krijgen zoveel als mogelijk een ontsluiting vanaf
de hoofdontsluitingsweg.
Het totale gebied biedt meer dan voldoende omvang voor de realisatie
van een scenario met ca. 600 woningen. Een uitbouw van de wijk naar
1000 of meer woningen is mogelijk.
In het gebied is er sprake van hoogteverschillen en kan in sommige delen
niet worden gebouwd zonder (forse) ophoging en drooglegging met
mogelijke gevolgen voor bestaande huiskavels.
Aan de noordoostzijde ligt een voormalige stortplaats.
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Exploitatieresultaat
In de berekening zijn meegenomen:

Indicatie financieel resultaat x 1 miljoen euro

•

de kosten voor verwerving van de gronden (gemeente heeft geen gronden in eigendom);

•

de kosten voor het bouwrijp maken (standaardeenheden);

•

de kosten voor het woonrijp maken (standaardeenheden);

•

de kosten voor de aanleg van de ontsluitingsweg;

•

de kosten voor de aanleg van de retentiezone;

•
•

de opbrengsten uit grondverkoop (ca. 600 woningen) uitgaande van 34% huur, 17%
goedkope koop , 24% middeldure koop, 10% dure koop en 15% zelfbouw ;
standaard percentages voor voorbereiding en toezicht en onvoorziene kosten;

•

start uitgifte 2027;

•

alle kosten en opbrengsten zijn gebaseerd op prijspeil 2020 met een indexering van 3% per jaar
tot en met 2035.
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In de berekening zijn niet meegenomen:
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•

de kosten voor grondwerving binnen de randzones aan de Lage Vaartkant;
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•

de kosten voor aanleg van een tunnel onder het spoor;
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•

eventuele bijdrage van het waterschap in de aanleg van de retentievoorziening;

•

de kosten voor vergoeding van planschade;

•

de kosten voor saneren van de stortplaats.
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Toelichting
In het inpassingsvoorstel is de lintbebouwing langs de Lage Vaartkant grotendeels buiten het inpassingsvoorstel gehouden. In het resterende gebied tot aan
de Lage Bremberg zijn de gronden in bezit van een beperkt aantal eigenaren. In de berekening zijn we uitgegaan van verwerving van alle gronden en de
daarbij horende vergoeding voor derving aan inkomsten bij bedrijfsbeëindiging. De huiskavels aan de Lage Bremberg verkopen we voor een marktconforme
prijs. De resterende verwervingskosten komen ten laste van de ontwikkeling van het plangebied.
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Een deel van de grond is bestemd voor de aanleg van retentie en levert niets op. Dat geldt ook voor de gronden voor aanleg van een ontsluitingsweg. Van
de resterende gronden is slechts een deel nodig voor de bouw van 600 woningen. Het geheel maakt dat dit plan meer kosten kent dan opbrengsten. Naar
verwachting zijn bij een woongebied vanaf 1050 woningen de opbrengsten gelijk aan de kosten (zie grafiek break even punt op bladzijde 11). De kosten voor
de aanleg van een tunnel zijn hierin niet meegenomen. De kosten van de tunnel mogen we niet ten laste van een eventuele woonwijk Lage Vaartkant
brengen.

Combinatievariant Hoge Haansberg-Groene Wig-Lage Vaartkant
Omschrijving
Indicatie financieel resultaat x 1 miljoen euro
In de combinatievariant is de woningbouw verdeeld over drie locaties:
Hoge Haansberg

Het plangebied betreft de gronden in eigendom van de gemeente
gelegen direct ten noorden van de randzone aan de Hoevenseweg
(indicatief ca. 330 woningen). Ontsluiting vanaf de Hoevenseweg.
Grotendeels van de gronden ligt buiten de verspreidingscontour van de
geitenhouderij. Wel moeten we een afstand in acht nemen tot een
veeteeltbedrijf aan de Haansberg.
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Groene Wig

Zie eerdere omschrijving (ca. 120 woningen).

Lage Vaartkant

Bebouwing van percelen gelegen direct aansluitend op de weg
(indicatief ca. 150 woningen). Ontsluiting vanaf Lage Vaartkant.

We gaan voor de locaties Groene Wig en Lage Vaartkant uit van ontwikkeling door derden.
Alleen de ontwikkeling van de Hoge Haansberg levert de gemeente inkomsten op. Het resultaat
komt hoger uit omdat de uitkoop van een agrarisch bedrijf achterwege kan blijven en de
ontsluiting op andere wijze kan dan bij een woongebied van 600 woningen.
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Bedrijventerreinlocaties: algemene uitgangspunten
Op regionaal niveau zijn afspraken gemaakt over hergebruik
van bestaande bedrijventerreinen. De aanleg van nieuw
bedrijventerrein is alleen aan de orde als de noodzaak
kwalitatief kan worden aangetoond. Op grond van prognoses is
er vooral behoefte aan nieuwe terreinen voor subregionaal
logistiek. Aan Etten-Leur is hiervoor 10 ha toegedeeld.
We houden niettemin ook rekening met maakindustrie tot
een categorie 3.2 van Staat van bedrijfsactiviteiten.
In de inpassingsvoorstellen is waar mogelijk voldoende
afstand in acht genomen tot aangrenzende woningbouw of
aanwezige agrarische bedrijven. De grootte van de
bedrijfspercelen varieert van 1500 tot 5000 m2 (samenvoegen
is mogelijk).
In het algemeen bedraagt op bedrijventerreinen de hoeveelheid
uitgeefbare grond ca. 80 %; de resterende gronden zijn bestemd
voor wegen, openbaar groen en algemene
waterhuishoudkundige voorzieningen. Bedrijven moeten op
eigen terrein het hemelwater opvangen. Zij bouwen
energieneutraal, duurzaam en natuurvriendelijk.

De o
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Middendonk-Oost
Omschrijving
De locatie Middendonk-Oost betreft de gronden tussen het bestaande
bedrijventerrein en de weg Middendonk. Aan de oostzijde van deze weg is een
zone van 100 meter aangehouden als buffer tussen de woningen en de agrarische
bedrijven aan de westzijde. De agrarische bedrijven aan de oostzijde van de
Middendonk beëindigen hun activiteiten. Aan de rand van het bestaande
bedrijventerrein is ruimte opgenomen voor waterretentie. Deze retentie is nodig
voor de opvang van het hemelwater vanaf het bestaande bedrijventerrein bij
hevige regenval (omvang ca. 4 ha). Het tussengelegen resterende gebied is
beschikbaar voor de aanleg van nieuw bedrijventerrein. De netto oppervlakte
bedraagt ca. 9 ha. De ontsluiting vindt plaats vanaf de Hoevenseweg (een
rechtstreekse ontsluiting op het Vossendaal via het hoogspanningsstation is niet
haalbaar). Bouwen in het gebied is alleen mogelijk als het maaiveld gedeeltelijk
wordt opgehoogd.
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Exploitatieresultaat
In de berekening zijn meegenomen:
•
de kosten voor verwerving van de gronden;

Indicatie financieel resultaat x 1 miljoen euro
0
Middendonk-Oost
-5

•

de kosten voor het bouwrijp maken (standaardeenheden);

•

de kosten voor het woonrijp maken (standaardeenheden);

-10

•

de aansluiting van de weg op de Hoevenseweg;

-15

•

standaard percentages voor voorbereiding en uitvoering en onvoorziene kosten;

-20

•

de kosten voor vergoeding van planschade;

-25

•

start uitgifte 2025;

•

alle kosten en opbrengsten zijn gebaseerd op prijspeil 2020 met een indexering van 3% per
jaar tot en met 2029.

minimaal

maximaal

In de berekening is niet meegenomen:
•

een eventuele bijdrage van het waterschap in de aanleg van de retentievoorziening.

Toelichting
Vanwege de aanwezige agrarische bedrijven aan de westzijde van de Middendonk en de lintbebouwing aan de oostzijde van deze weg is in het
inpassingsmodel rekening gehouden met een bufferzone tot aan het bedrijventerrein. Een deel van de te verwerven gronden krijgt geen
bedrijfsbestemming. Deze grond kunnen we alleen als agrarische grond doorverkopen en levert de gemeente niets op. De resterende gronden zij deels
nodig voor de aanleg van retentie. Uiteindelijk blijft een gebied van ongeveer 9 ha rendabel uitgeefbare grond uit. De opbrengsten bij verkoop zullen slechts
een deel van de kosten dekken.
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Bankenstraat-West
Omschrijving
In het model voor de locatie Bankenstraat-West is uitgegaan van de gronden ten
noorden van de Hoevenseweg tussen de Laakseweg en de Bankenstraat. Een
bosperceel vormt aan de noordzijde gedeeltelijk de noordgrens. De ontsluiting
vindt plaats vanaf de Hoevenseweg. Aan de westzijde is rekening gehouden met
eventuele bypass voor de Laakse Vaart. De capaciteit van het zuidelijk deel van de
vaart is beperkt. Aan beide zijden van deze vaart ontbreekt ruimte voor eventuele
verbreding. Om die reden is rekening gehouden met een bypass. Uitgaande van
sanering van alle bestaande bebouwing in het gebied kent de locatie een netto
oppervlak van ca. 7 ha.
Vanwege de verspreide woonbebouwing aan de randen van het gebied gelden er
beperkingen voor de gebruiksruimte voor aangrenzende bedrijven (niet overal zal
een activiteit horend tot categorie 3.2 zijn toegestaan). De lage ligging van
gronden in dit gebied maakt (gedeeltelijke) ophoging nodig
Exploitatieresultaat
In de berekening zijn meegenomen:
•
de kosten voor verwerving van de gronden;

Indicatie financieel resultaat x 1 miljoen euro
0
Bankenstraat-West

•

de kosten voor het bouwrijp maken (standaardeenheden);

•

de kosten voor het woonrijp maken (standaardeenheden);

•

standaard percentages voor voorbereiding en toezicht en onvoorziene kosten;

•

de kosten voor vergoeding van planschade;

•

start uitgifte 2024;

•

alle kosten en opbrengsten zijn gebaseerd op prijspeil 2020 met een indexering van 3% per jaar
tot en met 2029.
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In de berekening is geen rekening gehouden met:
•

in acht te nemen afstanden tot bestaande woningen.

Toelichting
Vanwege de geringe omvang van het plangebied zijn de kosten voor grondverwerving, bouw- en woonrijp maken vele malen hoger dan de uiteindelijke
opbrengsten.
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Hoge Haansberg Zuidwest
Omschrijving
De locatie Hoge Haansberg-Zuidwest ligt eveneens ten noorden van de
Hoevenseweg maar dan aan de oostzijde van de Bankenstraat. De noordzijde ligt
op de ondergrondse watertransportleiding. Aan de oostzijde ligt de grens op de
hoofdontsluiting van het potentieel woongebied Hoge Haansberg in het
verlengde van de Kattestraat. Langs de Hoevenseweg en Bankenstraat is een zone
van ca. 100 meter buiten het bedrijventerrein gehouden. De landschappelijke en
bouwkundige kwaliteit van deze zone vormt in tegenstelling tot de locatie
Bankenstraat-West reden voor behoud. Als potentieel bedrijventerrein resteert
netto ca.2.5 ha. De ligging aan de rand van het potentieel woongebied Hoge
Haansberg legt beperkingen op aan de gebruiksruimte voor aangrenzende
bedrijven of aan de omvang van het woongebied.
Exploitatieresultaat

Indicatie financieel resultaat x 1 miljoen euro

In de berekeningen zijn meegenomen:
•
de kosten voor verwerving van de gronden;
•
de kosten voor het bouwrijp maken (standaardeenheden);
•
de kosten voor het woonrijp maken (standaardeenheden);
•
standaard percentages voor voorbereiding en toezicht en onvoorziene kosten;
•
de kosten voor vergoeding van planschade;
•
start uitgifte 2023;
•
alle kosten en opbrengsten zijn gebaseerd op prijspeil 2020 met een indexering
van 3% per jaar tot en met 2026.
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In de berekening is geen rekening gehouden met:
•

in acht te nemen afstanden tot nieuw te bouwen woningen in het plan Hoge Haansberg.

Toelichting
Vanwege de geringe omvang van het plangebied zijn de kosten voor grondverwerving, bouw- en woonrijp maken vele malen hoger dan de uiteindelijke
opbrengsten.
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Varianten aanpassing hoofdwegennet: algemeen
De aanleg van een nieuw woongebied en/of bedrijventerrein leidt tot een toename van het aantal verkeersbewegingen. De vraag is of het bestaande
wegennet de toename aan kan. Als een onderdeel van de milieueffectrapportage doen we daarna onderzoek. Daarnaast onderzochten we de volgende
varianten voor de ontsluiting van de onderzoeklocaties Hoge Haansberg en Lage Vaartkant:
•
Hoge Haansberg: ontsluitingsweg vanaf Hoevenseweg tot aan Haansberg;
•

Hoge Haansberg: ontsluitingsweg vanaf Hoevenseweg tot aan Aletta Jacobslaan/Statenlaan;

•
•
•

Hoge Haansberg: noordelijke rondweg vanaf Hoevenseweg tot Rijsdijk;
Lage Vaartkant: ontsluitingsweg vanaf Bredaseweg ten oosten van Trivium;
Lage Vaartkant: oostelijk rondweg met tunnel onder het spoor ter hoogte van Ambachtlaan to aan Bredaseweg.

Andere onderzoeklocaties krijgen een ontsluiting op bestaande wegen.
De kosten voor de weg zijn afgestemd op het profiel van een wijkontsluitingsweg:
•

rijweg van 7 meter;

•

vrijliggende fietspaden;

•

groenstroken tussen rijweg en fietspaden;

•

de toepassing van geluidsarm (stil) asfalt.
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Hoge Haansberg: ontsluitingsweg vanaf Hoevenseweg tot Haansberg
Omschrijving
De ontsluiting van het plangebied Hoge Haansberg voor gemotoriseerd verkeer is
vanaf de Hoevenseweg. Ter hoogte van de Kattestraat sluit de nieuwe weg met
een rotonde op het bestaande wegennet aan. De afstand van de nieuwe
woningen tot de weg voldoet aan de standaard geluidwaarde (53 dB) (zie
uitgangspunten woningbouwlocaties).
In deze berekening is niet meegenomen een verlenging van de weg tot aan de
Aletta Jacobslaan/Statenlaan.

Indicatie kosten
In de berekening zijn meegenomen:
•
de aanleg van weg van de Hoevenseweg tot de Haansberg inclusief rotonde ter hoogte van de
aansluiting met de Kattestraat;
•
de kosten voor verwerving van de gronden (2020--2021);
•
de aanlegkosten gebaseerd op standaardeenheden (2023-2024);
•
de opbrengsten doorverkoop van restpercelen voor € 10 per m²;
•
standaard percentages voor voorbereiding en toezicht;
•
alle kosten en opbrengsten zijn gebaseerd op prijspeil 2020 met een indexering van 3% per jaar
tot en met 2024.

Indicatie financieel resultaat x 1 miljoen euro
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Toelichting
De aanleg van de weg en rotonde is nodig voor de ontsluiting van de woonwijk. De kosten kunnen we volledig binnen de exploitatie van het plan Hoge
Haansberg opnemen (zie Hoge Haansberg).

Hoge Haansberg: verlengen ontsluiting met deel tussen Haansberg en Aletta Jacobslaan
Omschrijving
In deze variant is de ontsluiting voor Hoge Haansberg over de Haansberg
verlengd tot de Aletta Jacobslaan. De verlenging krijgt via een rotonde een
aansluiting met de Aletta Jacobslaan-Statenlaan.
In het plan voor de bouw van de wijk Groot Sander is een zone tussen de
Thorbeckelaan en Hooiweg/Senaat al voor doortrekking opengehouden.
De zone biedt voldoende ruimte voor aanleg van de weg. De geluidbelasting op
de bestaande woningen langs de zone wijkt af van de standaard geluidwaarde.
Om die reden is in de berekening rekening gehouden met kosten voor een
duurzame geluidwerende voorziening langs een weg van 6 meter (de breedte
van de Aletta Jacobslaan). De fietsers maken gebruik van bestaande wegen. Om
die reden wordt volstaan met een weg van 6 meter.
Alleen het noordelijk deel van de Haansberg krijgt voor al het verkeer een
aansluiting op de weg. De aansluiting voor het zuidelijk deel blijft beperkt tot
fietsers.
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Indicatie kosten
In de berekening hebben we meegenomen:

Indicatie financieel resultaat x 1 miljoen euro

•

de kosten voor aanleg van het weggedeelte tussen Haansberg en Aletta Jacobslaan;

•
•

de aanleg van een rotonde van de Aletta Jacobslaan/Statenlaan;
de kosten voor aanleg van een duurzame geluidwerende voorziening voor het
weggedeelte gelegen in de zone tussen Thorbeckelaan en Hooiweg/Senaat;
de kosten voor aanpassing van de waterhuishouding in voornoemde zone;
de aanlegkosten gebaseerd op standaardeenheden (2023- 2024);
standaard percentages voor voorbereiding en toezicht;
alle kosten en opbrengsten zijn gebaseerd op prijspeil 2020 met een indexering van 3%
per jaar tot en met 2024.

-0,5 HaansbergAletta
-1 Jacobslaan
-1,5

•
•
•
•

0

-2
-2,5
-3

minimaal

maximaal

In de berekeningen zijn niet meegenomen:
•
de kosten voor het verleggen van kabels en leidingen;
•
de kosten voor eventuele sanering van bodemverontreinigingen.
Toelichting
Het verlengen van de ontsluitingsweg voor het plan Hoge Haansberg over de Haansberg richting Aletta Jacobslaan/Statenlaan heeft een bovenwijks
(bovenplans) karakter. De kosten voor dit weggedeelte kunnen niet ten laste komen van de exploitatie van het plan Hoge Haansberg. Tegenover de kosten
staan dus geen opbrengsten. De gemeente moet met de kosten voor aanleg in de begroting rekening houden (langjarige kapitaalslasten).
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Ontsluiting Hoge Haansberg: noordelijke rondweg
Omschrijving
De noordelijke randweg start ter hoogte van de Kattestraat en eindigt in de bocht
van de Rijsdijk iets ten noorden van het Slagveld. Zowel op de Hoevenseweg als
op de Rijsdijk komen nieuwe rotondes.
Op tekening is globaal het verloop van de weg geschetst. De noordelijke randweg
kruist bestaande wegen zoals Goorstraat, Haansberg en Meeuwisdijk. De situatie
ter plekke zal veranderen. Dat geldt ook voor het landschap en de
waterhuishouding.

Indicatie kosten
In de berekening zijn meegenomen:
•
de kosten voor aanleg van de weg vanaf Hoevenseweg naar de Rijsdijk;
•
de kosten voor aanleg van een rotonde op de Hoevenseweg ter hoogte van Kattestraat;
•
de kosten voor aanleg van een rotonde met de Rijsdijk
•
de kosten voor verwerving van de gronden (2020-2024);.
•
de aanlegkosten op basis van standaardeenheden (2022-2024);
•
de opbrengsten doorverkoop van restpercelen voor € 10 per m²;
•
standaard percentages voor voorbereiding en toezicht;
•
alle kosten en opbrengsten zijn gebaseerd op prijspeil 2020 met een indexering van 3% per jaar
tot en met 2024.
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Indicatie financieel resultaat x 1 miljoen euro
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In de berekening zijn niet meegenomen:
•
de kosten voor het verleggen van kabels- en leidingen;
•
de kosten voor aanpassing van de aansluiting met overige wegen;
•
de kosten voor eventuele geluidwerende voorziening aan of nabij woningen;
•
de kosten voor sanering van verontreinigingen of sloop;
•
de kosten voor aanpassing van bestaande waterhuishoudkundige voorzieningen;
•
de kosten ter overbrugging van hoogteverschillen in het maaiveld.
Toelichting
De lengte van de noordelijke randweg is bepalend voor de kosten. Over een grote lengte moet een rijweg met bijhorende voorzieningen worden aangelegd.
De gemeente moet daarvoor veel grond kopen. De weg doorsnijdt veel percelen en bedrijven. De aankoop blijft niet beperkt tot het deel nodig voor de weg.
In veel gevallen is volledige aankoop van het perceel of bedrijf aan de orde. Er blijven veel restpercelen met mindere gebruikswaarde over. Tegenover de
kosten voor aanleg staan geen opbrengsten uit woningbouw. We kunnen een uitzondering maken voor de kosten het uiterste zuidelijke deel van de
rondweg en de aansluiting op de Hoevenseweg. Deze kosten kunnen we wel toerekenen aan eventuele woningbouw in Hoge Haansberg. Alleen bij een
verdergaande stedelijke ontwikkeling is toedelen van meer kosten mogelijk. Dit sluit evenwel niet aan bij de opdracht om een locatie voor 600 woningen te
onderzoeken.
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Lage Vaartkant: oostelijke rondweg zonder tunnel
De oostelijke randweg komt tussen Liesbosweg en Bredaseweg (zie tekening). De
spoorovergang Lichtorenhoofd-Lage Vaartkant blijft open. In het plan voor de
aanleg van een oostelijke rondweg respecteren we waterbergingsfunctie in het
gebied.

Indicatie kosten

Indicatie financieel resultaat x 1 miljoen euro

In de berekening zijn meegenomen :
•
de kosten voor aanleg van de weg vanaf de Liesbosweg tot de Bredaseweg
•
de kosten voor verwerving van de gronden (2020-2023).
•
de aanlegkosten op basis van standaardeenheden (2024-2025);
•
de opbrengsten doorverkoop restpercelen voor 10 per m2;
•
standaard percentages voor voorbereiding en toezicht;
•
alle kosten en opbrengsten zijn gebaseerd op prijspeil 2020 met een indexering van
3% per jaar tot en met 2025.
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In de berekening zijn niet meegenomen:
•
de kosten voor het verleggen van kabels- en leidingen;
•
de kosten voor aanpassing van de aansluiting met overige wegen;
•
de kosten voor eventuele geluidwerende voorzieningen aan of nabij woningen;
•
de kosten voor sanering van verontreinigingen of sloop;
•
de kosten voor aanpassing van bestaande waterhuishoudkundige voorzieningen;
•
de kosten ter overbrugging van hoogteverschillen in het maaiveld
Toelichting
De lengte van de oostelijke randweg is bepalend voor de kosten. Over een grote lengte moet een rijweg met bijhorende voorzieningen worden aangelegd.
De gemeente moet daarvoor veel grond kopen. Zoals al eerder vermeld kent dit gebied slechts enkele eigenaren met een grondpositie. Totale verwerving
van de gronden ligt voor de hand. Dit veroorzaakt de hoge kosten. Bij een woonwijk van 600 woningen kunnen we slechts een beperkt deel van de kosten
ten laste van de exploitatie van het gebied brengen. De resterende kosten komen ten laste van de begroting en leidt tot langjarige kapitaalslasten.
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Lage Vaartkant: oostelijke ontsluiting met tunnel
Omschrijving
De oostelijke randweg ligt in het verlengde van de Ambachtlaan. Onder het
spoor komt een tunnel. De spoorwegovergang aan het Lichttorenhoofd gaat
dicht. Op die plek ontbreekt de ruimte om een tunnel aan te leggen.
De nieuwe weg sluit aan de zuidzijde aan op de Bredaseweg. Op de weg Lage
Vaartkant zit dan geen doorgaand verkeer meer. In het plan voor de aanleg van
een oostelijke rondweg respecteren we waterbergingsfunctie in het gebied.

Indicatie kosten

Indicatie financieel resultaat x 1 miljoen euro

In de berekening zijn meegenomen:
•
de kosten voor de bouw van tunnel onder het spoor in het verlengde van de
Ambachtlaan en de aanleg van toeleidende routes;
•
de kosten voor aanleg van de weg vanaf de Liesbosweg tot de Bredaseweg;
•
de kosten voor verwerving van de gronden (2020-2023);
•
de aanlegkosten op basis van standaardeenheden (2024-2025);
•
de opbrengsten doorverkoop restpercelen voor 10 per m2;
•
standaard percentages voor voorbereiding en uitvoering;
•
alle kosten en opbrengsten zijn gebaseerd op prijspeil 2020 met een indexering
van 3% per jaar tot en met 2025.
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In de berekening zijn niet meegenomen:
•
de kosten voor grondverwerving voor de tunnel aan noordzijde van het spoor;
•
de kosten voor het sluiten van de bestaande spoorwegovergang Lage
Vaartkant- Lichttorenhoofd;
•
de kosten voor eventuele aanpassing van andere routes aan de noord- en
zuidzijde van het spoor (niet zijnde Ambachtslaan en Liesbosweg);
•
de kosten voor aanpassing van het kruispunt en verkeerslichtinstallatie
Lage Vaartkant-Lichttorenhoofd;
•
de kosten voor het verleggen van kabels- en leidingen;
•
de kosten voor sanering van verontreinigingen of sloop;
•
de kosten voor aanpassing van bestaande waterhuishoudkundige voorzieningen;
•
de kosten ter overbrugging van hoogteverschillen in het maaiveld;
•
eventuele bijdragen in de kosten van ProRail, Rijk of provincie in de aanleg van de
tunnel (deze bijdragen zijn wel te verwachten).
Toelichting
De lengte van de oostelijke randweg is bepalend voor de kosten. Over een grote lengte moet een rijweg met bijhorende voorzieningen worden aangelegd.
De gemeente moet daarvoor veel grond kopen. Zoals al eerder vermeld kent dit gebied slechts enkele eigenaren met een grondpositie. Totale verwerving
van de gronden ligt voor de hand. Dit veroorzaakt de hoge kosten. Bij een woonwijk van 600 woningen kunnen we slechts een beperkt deel van de kosten
ten laste van de exploitatie van het gebied brengen. De resterende kosten komen ten laste van de begroting en leidt tot langjarige kapitaalslasten.
Bijkomende kosten voor aanleg van een tunnel komen zonder meer ten laste van de begroting. Een tunnel is een bovenwijkse voorziening.
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