
Bijlage bij raadsvoorstel aankoop 5 ha Gouden Driehoek. 

 

 

Aankoop 5,34 ha grond t.b.v. afronding bedrijventerrein De Gouden Driehoek. 

 

 

5,34 ha, aankoopsom 773.750,-, afgerond incl. kosten € 775.000,-. 

 

Met het oog op de toekomstige bestemming van deze grond van bedrijventerrein is deze prijs 

alleszins redelijk. 

Verkoper is met deze opbrengst in staat vervangende grond te kopen en zal dit ook doen. 

 

 

Financiële toelichting: 

Met de aankoop van 5,3 ha grond ontstaat een nadelig effect van € 174.000. Omdat er geen dekking 

is in de begroting 2020 wordt voorgesteld om het nadeel te dekken uit de algemene reserve. 

In de overeenkomst is bepaald dat de ontwikkelingsmaatschappij de laatste termijn van € 1,2 

miljoen betaalt na levering van de grond en herziening van het bestemmingsplan. Het bedrag van € 

1,2 miljoen is als vordering op de balans opgenomen. Met de betaling wordt de vordering 

vereffend. 

 

De betaling is afhankelijk van de verwerving en levering van de resterende 5,3 ha. De aankoop 

daarvan bedraagt € 775.000 en dient te worden geactiveerd. Omdat op de balans de vordering al 

voor 100% is opgenomen valt de dekking van de kosten van de aankoop weg. In 2014 is door 

onzekerheid van de vordering een voorziening getroffen van € 609.000. Deze verliesvoorziening valt 

vrij door de zekerheid van betaling van de laatste termijn m.b.t. de levering van de grond. Deze 

vrijval wordt benut voor dekking van het aankoopbedrag. Na verrekening van de vrijval resteert 

een saldo van € 166.000 wat nog moet worden gedekt. Daarnaast zijn er kosten voor de 

bestemmingsplanwijziging, geraamd op € 8.000. Tezamen resulteert dit in een nadelig effect van € 

174.000. Hiervoor is geen dekking in de begroting 2020. Het voorstel is om dit te dekken uit de 

algemene reserve. 

 

 

Indien niet overgegaan wordt tot aankoop wordt het financiële nadeel groter. Dura Vermeer BV zal 

de laatste termijn van € 1,2 mln. niet betalen. Deze vordering staat op de balans en moet 

afgeboekt worden, minus de vrijval van de verliesvoorziening van € 0,6 miljoen wordt het nadeel 

dan € 0,6 miljoen. 

 

 

 

 


