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Geacht college,

De gemeenten Rotterdam, Barendrecht en Ridderkerk werken samen in de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard 
(GRNR) om te komen tot ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein voor de AGF-sector. Aan de ontwikkeling van het 
bedrijventerrein en de GRNR ligt een ontwerp en een businesscase ten grondslag waarbij een bepaalde fasering in bouwrijp 
maken is gedacht. Nu de GRNR verder in ontwikkeling is, hebben wij geconstateerd dat enkele aspecten van de 
businesscase herzien dan wel aangevuld moeten worden. Dit betreffen de beheerkosten die gepaard gaan met een wijziging 
in de fasering en de OZB-opbrengsten tijdens de looptijd van de GRNR.

Fasering
De fasering bestond samengevat uit:
1. Het bouwrijp maken van een bedrijfslaan.
2. Het verkopen van de kavels grond aan de betreffende bedrijfslaan.
3. De overdracht van de bedrijfslaan (bouw- en woonrijp) aan de gemeente Ridderkerk en daarmee de overdracht van de 

verantwoordelijkheid voor het beheer.

Realisering
In de praktijk blijkt dat met deze fasering lastig is om te gaan. De eerste inbreuk op de fasering is al gemaakt door de 
grondverkoop aan het bedrijf Van Gelder. Ook de verwerving van grond en de verdere verkopen van grond laten zich niet 
dwingen in een vooraf bepaalde fasering. Ten behoeve van een effectieve verkoop heeft het bestuur besloten om de 
vastgestelde fasering los te laten.
Er liggen inmiddels meerdere percelen bouwrijp klaar aan verschillende bedrijfslanen.
Dit brengt voor de GRNR beheerkosten met zich mee, waarmee geen rekening is gehouden in de grondexploitatie. Op basis 
van bovengenoemde fasering waren de percelen namelijk al overgedragen aan de gemeente Ridderkerk; daarmee zouden 
ook de beheerkosten direct voor rekening van Ridderkerk komen, terwijl ze nu nog drukken op de grondexploitatie van de 
GRNR.

Beheerkosten
Er is gezocht naar de meest praktische manier om het beheer te organiseren.
Er zijn meerdere redenen die leiden tot de keuze om het beheer tot aan einde van de looptijd van de grondexploitatie bij de 
GRNR te houden:
- er is een duidelijk aanspreekpunt voor beheer voor het gehele gebied; dit kan omdat het beheer niet versnipperd is;
- aan het einde van de looptijd van de grondexploitatie wordt alles na schouw overgedragen aan de gemeente Ridderkerk; 

voor Ridderkerk is duidelijk in beeld wat er aan ingerichte openbare ruimte wordt overgenomen;
- alles wat tussentijds voor de te vestigen bedrijven aangepast moet worden ten opzichte van eerdere plannen 

(bijvoorbeeld de locatie van uitritten) of wordt stuk gereden kan door GRNR zelf worden hersteld.
Voor Ridderkerk verandert door deze afspraak alleen het betalingsritme van de beheerkosten die zij toch al voor haar 
rekening diende te nemen.

OZB-opbrengsten
De gemeente Ridderkerk heeft gedurende de looptijd van de GRNR inkomsten uit de OZB.
Dat zijn OZB-opbrengsten die de GRNR betaalt voor bouwrijpe grond en inkomsten van te vestigen bedrijven. De OZB 
inkomsten komen nu ten goede aan één partner, terwijl de andere partijen ook de risico’s dragen van de ontwikkeling Nieuw
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Reijerwaard. Op basis van redelijkheid is het logisch om de OZB-inkomsten ten goede te laten komen aan de grondexploitatie 
van de GRNR.

Verzoek
In de afgelopen jaren is veelvuldig gesproken in de GRNR over voornoemde onderwerpen, wat ertoe heeft geleid dat wij een 
unaniem gedragen voorstel aan het algemeen bestuur hebben aangeboden. Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering 
van 29 oktober jongstleden in meerderheid ingestemd met ons voorstel. Op basis van dat voorstel is door het algemeen 
bestuur besloten u medewerking te vragen aan de hiervoor geschetste wijzigingen in de uitgangspunten van onze 
businesscase. Dat biedt de mogelijkheid om samen de verdere ontwikkeling van het bedrijfsterrein Nieuw-Reijerwaard 
voortvarend voort te kunnen zetten en tot een succes te maken.

Samengevat houdt het verzoek in:
la. Het beheer tot einde looptijd van de grondexploitatie door de GRNR te laten uitvoeren;
lb. De kosten die gemoeid zijn met het beheer tot einde looptijd van de grondexploitatie te vergoeden;
lc. De berekening van de beheerkosten na woonrijp maken van Waal en Partners als uitgangspunt te nemen voor de hoogte 
van de kosten;
ld. De jaarlijkse termijnen aan de GRNR te vergoeden.
2a. Een bedrag ter hoogte van de totale OZB-opbrengsten vanuit het gebied tijdens de grondexploitatieperiode van de GRNR 
ten goede te laten komen van de grondexploitatie van de GRNR;
2b. Dit bedrag te corrigeren met de korting op het gemeentefonds, de oorspronkelijke jaarlijkse OZB opbrengsten uit het 
gebied en de beheerkosten zoals genoemd onder punt 1 van ons verzoek;
2c. Het nettobedrag jaarlijks in het opvolgende kalenderjaar te voldoen.

In het vertrouwen op uw medewerking heeft het algemeen bestuur ons mandaat gegeven om deze uitgangspunten verder uit 
te werken in een overeenkomst met de gemeente Ridderkerk.

Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

UIT/06021 Waardecreatie en beheer 2/2


