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Onderwerp: Exploitatieopzet grondbedrijfcomplex Cornelisland 
 
1. Voorstel 
Voorgesteld wordt de exploitatieopzet voor het grondbedrijfcomplex Cornelisland vast te stellen, 
conform de bij dit voorstel behorende bijlage A. 
 
2. Aanleiding 
In juni 2010 heeft de Kroon voor de onteigening van Cornelisland gedeeltelijk goedkeuring aan het 
onteigeningsplan onthouden. Wij hebben uw gemeenteraad vertrouwelijk geïnformeerd over de 
consequenties en de oplossingen bij brief kenmerk: RI10/00782. In voornoemde brief hebben wij 
aangegeven op korte termijn over te gaan tot uitgifte van bedrijfskavels op bedrijvenpark 
Cornelisland, teneinde de financieringskosten te kunnen beperken.  
 
In 2011 zal daadwerkelijk worden begonnen met het bouw- en woonrijp maken van het 
bedrijfsterrein. In verband met de wenselijkheid en de noodzakelijkheid om het bouwterrein in 
exploitatie te nemen, dient de exploitatieopzet van het grondbedrijfcomplex Cornelisland door uw 
gemeenteraad te worden vastgesteld. 
 
3. Aspecten 
Het terrein gelegen ten noorden van de A15, in de oksel van de Ridderster, wordt ontwikkeld als 
bedrijfsterrein. De kavels zullen worden uitgegeven volgens het nog vast te stellen uitgifteprotocol 
dat uw gemeenteraad te zijner tijd ter kennisgeving zal worden toegezonden.  
 
Voor bedrijvenpark Cornelisland is een bestemmingsplan opgesteld met daarin een Barendrechts 
en een Ridderkerks deel. Het Barendrechtse deel is nagenoeg voltooid en heeft hoofdzakelijk een 
detailhandelbestemming. Het Ridderkerkse deel is hoofdzakelijk bestemd voor de distributie en 
logistieke sector en overige bedrijvigheid en heeft een netto uitgeefbaar terrein van circa 26 
hectare 23 hectare van het terrein heeft een bestemming met een openbaar karakter (wegen, 
groenvoorzieningen en water). De opbrengst van de uit te geven grond bedraagt € 53.550.000,-- 
(prijspeil 2010). 
 
Op dit moment heeft ‘het nog in exploitatie te nemen grondbedrijfcomplex Cornelisland’ een 
boekwaarde van € 10.455.000,--. De boekwaarde is opgebouwd uit de verwervingskosten  
(€ 8.340.000,--), kosten die zijn gemaakt voor het bouwrijp maken van het perceel van Hak en het 
plaatsen van voorbelasting ter voorbereiding van het bouwrijp maken (€ 3.900.000,--), overige 
kosten (waaronder plankosten € 925.000,--) en tenslotte de financieringskosten (€ 2.945.000,--). 
Daartegenover staan opbrengsten uit huren, pachten en grondverkopen (€ 505.000,--) en een 
opbrengst voor de verkoop van het nieuwe perceel aan Hak Transport BV (€ 5.150.000,--).  
 
Voor de verwerving van de resterende percelen in de polder Cornelisland is een bedrag geraamd 
van € 5.655.000,--. De overige kosten die gemaakt moeten worden om bouwrijpe bedrijfskavels te 
kunnen uitgeven – bestaande uit bouw- en woonrijp maken, groenvoorzieningen, beheers-, en 
administratiekosten, concernkosten – worden in totaal geraamd op € 20.300.000,--. Naast deze 
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kosten dient de gemeente een afdracht aan het fonds stadsuitbreiding (totaal € 1.310.000,--) en het 
regio-omslagfonds (totaal € 3.540.000,--) te doen. In de nota ‘Duurzaamheid als uitgangspunt’  
(d.d. 29-06-2010) staat beschreven dat bedrijven op Cornelisland gestimuleerd moeten worden 
toekomstige bedrijfspanden duurzaam uit te voeren. Om voornoemde reden wordt binnen de 
grondexploitatie per m² uitgeefbaar terrein geld apart gezet ten behoeve van het stimuleren van 
duurzame maatregelen (totaal € 1.975.000,--). Voornoemde bijdrage is in de grondprijs verwerkt.  
 
Uiteindelijk is de verwachting dat het complex Cornelisland per saldo kan worden afgesloten met 
een financieel voordeel. Het te verwachten financiële voordeel bedraagt € 3.815.000,-- op 
eindwaarde. De netto contante waarde (waarde tegen huidige prijzen) bedraagt € 2.845.000,--. De 
uitgewerkte exploitatie ligt vertrouwelijk bij de griffie ter inzage. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Na vaststelling van de exploitatieopzet zal deze worden verwerkt in de komende 
gemeentebegroting(en) en worden opgenomen in de rekening van 2011 (bouwrekening complex 
Cornelisland). De uitgaven en inkomsten worden jaarlijks verantwoord via de rekening. Eventuele 
afwijkingen van de exploitatieopzet worden in de rekening toegelicht. 
  
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Naar aanleiding van deze exploitatieopzet worden in de 1e programmamonitor 2011 de ramingen 
voor de begroting 2011-2014 bijgesteld. 
 
Bij de nu gehanteerde fasering loopt het project door tot medio 2017. Na voltooiing van het project 
kan het complex worden afgesloten. Het complex zal naar verwachting per 31 december 2017 
kunnen worden afgesloten. Dit is wel afhankelijk van de voortgang van de verkoop van de 
bedrijfskavels.  
 
Een positief resultaat kan dan bij de rekening van 2017 worden toegevoegd aan de Algemene 
Reserve. Indien de verkoop van bedrijfskavels voorspoedig verloopt, kan tussentijds winst worden 
genomen. Indien zich dit voordoet zal dit aan uw gemeenteraad worden gerapporteerd. 
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