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Samenvatting 
 

Aanleiding 

Het project Grotiusplaats bestaat reeds vanaf begin jaren 

negentig. Het bestond uit de deelprojecten het Paleis van 

Justitie, twee bruggebouwen over de Utrechtsebaan, 

woningbouw aan de Adelheidsstraat, het woongebouw La 

Fenetre en de Grotiustoren (kantoren). Het project betrof een 

Publiek Private Samenwerking met ontwikkelaar Multi Veste 

xxxv. Het project is op de voormalig Grotiustoren en de 

omliggende openbare ruimte na gereed. De locatie ligt 

inmiddels enkele jaren braak. 

In 2010 heeft Multi Veste aangegeven te willen stoppen met 

de ontwikkeling van de Grotiustoren. In 2012 is de 

grondexploitatie daarom herzien tot een gemeentelijke 

grondexploitatie van de Grotiusplaats, waarbij het 

programma is omgezet naar een woningbouw- en 

onderwijsprogramma.  

Medio 2015 heeft de gemeente de overeenkomst met Multi ontbonden en is een intentieovereenkomst 

gesloten met projectontwikkelaar Provast voor de realisatie van een gemengd programma bestaande uit 

woningbouw en hotel (RIS 286380). Sindsdien hebben de gemeente en Provast intensief gewerkt aan de 

verdere uitwerking van deze ontwikkeling. 

Provast heeft haar plan verder uitgewerkt en de gemeente heeft in overleg met het Rijksvastgoedbedrijf en 

Provast de ‘gebiedsvisie CS Oost’ opgesteld, waarbij ook de ontwikkelingen rondom het Koninklijke 

Bibliotheekcomplex en het huidige ministerie van Buitenlandse Zaken zijn meegenomen. Daarnaast heeft de 

gemeente de invloeden van de Utrechtsebaan onderzocht, alsmede de constructieve en financiële en 

juridische aspecten van een eventuele overkapping. Inmiddels hebben de gemeente en Provast een 

overeenkomst afgesloten en is dit het moment de nieuwe kaders vast te laten stellen. Het nieuwe planvoorstel 

is betreft een dusdanige wijziging van het plangebied, programma en financiën dat een herziening van de 

grondexploitatie hiervoor noodzakelijk is.  

Alle werkzaamheden behoren tot de grondexploitatie en worden hier fiscaal ook voor 100% aan toegerekend. 

Echter, het project wordt administratief opgedeeld in een (herziene) grondexploitatie en een 

investeringsproject (MIP-project). Dat komt omdat voor een deel van de dekkingsmiddelen een structurele 

geldstroom beschikbaar is gereserveerd in het Meerjarig Investeringsplan (MIP). Deze geldstroom kan nu niet 

als incidentele dekking worden toebedeeld aan de grondexploitatie om het plansaldo af te dekken en moet dus 

apart worden verantwoord. Bij aankomende begrotingsvoorbereidingen zal gemeentebreed worden gekeken 

of deze administratieve scheiding kan worden opgeheven. Dit boekje betreft de geheime grondexploitatie 

(HA-56). 

Projectbeschrijving 

Provast zal twee woontorens ontwikkelen met een voorlopig programma van ca. 45.800 m2 bvo voor 

woningbouw , waarvan 120 goedkope huurwoningen (onder de liberalisatiegrens), maximaal 900 m2 bvo 

commerciële ruimte in de plint en ondergronds parkeren (211 plaatsen, 2-laags).  Er wordt ca. 4.700 m2 

uitgegeven, waarvan 1.675 m2 in eigendom en 3.25 m2 in opstal voor de parkeerbak. De gemeente zal 12.810 

m2 openbare ruimte inrichten. Deze openbare ruimte wordt vergroot en aantrekkelijker gemaakt door het 

deel van de Utrechtse baan bij de Grotiusplaats te overkappen, waardoor een groot plein ontstaat. Daarnaast 

wordt het aansluitende deel van het Prinses Irenepad en het begin van de Theresiastraat heringericht conform 

de kwaliteit van de Haagse Loper zodat een mooie verbinding ontstaat met de vernieuwde Grotiusplaats. 

 

 

 

Kerngegevens

Programma 655 woningen

675 m² retail

m² hotel

m² non-profit

Looptijd 2017 - 2021

Voortgang realisatie 84%

Kosten € 33.450

Opbrengsten € 29.044

Faseringslasten € 34

Plansaldo -€ 4.439 NCW 1-1-2017

Risico impact -€ 241

bedragen in € 1.000
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In 2017 zullen de meeste voorbereidingswerkzaamheden worden 

uitgevoerd, zoals schetsen, aanvragen vergunningen en 

aanbestedingen. In 2018 wordt het bouwrijpmaken afgerond en 

vindt de uitgifte aan Provast plaats, zodat kan worden begonnen 

met het aanleggen van de parkeerbak. De bouw van de twee 

woontorens en de overkapping vind plaats in 2019 en 2020. In 

2021 zal het gebied worden ingericht. De totale projectduur is 5 

jaar. 

 

Resultaat, risico’s en dekking 

Het grondexploitatiesaldo is € 4.439.000 nadelig op NCW (Netto 

Contante Waarde) per 1-1-2016. Het saldo op eindwaarde bedraagt 

€ 4.901.000 per 31-12-2020). 

De impact van het risicoprofiel op het weerstandvermogen € 

241.000 nadelig. Dit bestaat uit een risico voor een bijdrage op 

bodemsaneringskosten voor de Grotiusplaats, vertragingsrisico en hogere kosten voor de aanleg van de 

overkapping Utrechtsebaan en inrichting van de openbare ruimte. 

 

 

Advies 

 

I. In te stemmen met onderliggende herziene grondexploitatie (SBK-nummer HA-56), 

inclusief verschillenverklaring, met een negatief saldo van € 4.439.000 op netto contante 

waarde per 1-1-2017. Het plan kent op eindwaarde per 31-12-2021 een negatief saldo van 

€ 4.901.000.  

II. In te stemmen met een dotatie van € 1.915.000 ten laste van programma 10 Buitenruimte 

vanuit het budget “doortrekken Haagse Loper naar Theresiastraat” aan de Voorziening 

Negatieve Plannen ter afdekking van het nadelige verschil op contante waarde. 

III. In te stemmen met een dotatie van € 1.000.000, waarvan €600.000 uit jaarschijf 2017 en 

€400.000 uit jaarschijf 2018, ten laste van programma 14 Wonen en Duurzaamheid vanuit 

het budget “transformatie kantoren” aan de Voorziening Negatieve Plannen ter afdekking 

van het nadelige verschil op contante waarde. 

IV. In te stemmen met een dotatie van € 1.000.000 ten laste van programma 15 

Stadsontwikkeling vanuit het budget “voldoende betaalbare woningen” aan de 

Voorziening Negatieve Plannen ter afdekking van het nadelige verschil op contante 

waarde. 

V. In te stemmen met een dotatie van € 245.000 vanuit de Reserve Grondbedrijf aan de 

Voorziening Negatieve Plannen ter afdekking van het nadelige verschil op contante 

waarde. 

VI. In te stemmen met de risicoanalyse van € 241.000, inclusief afwijking van de 

standaardmarktrisico’s, bijbehorende verschillenverklaring en het positieve verschil van 

de impact op het benodigd weerstandsvermogen (vrijval RGB). 

VII. Na instemming van de onderliggende geheime grondexploitatie Grotiusplaats (HA-56) de 

grondexploitatie operationeel te verklaren. 
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1. Projectomschrijving en plankaders 
 

1.1 Inleiding 

 

Het project Grotiusplaats bestaat reeds vanaf begin jaren negentig. Het bestond uit de deelprojecten het 

Paleis van Justitie, twee bruggebouwen over de Utrechtsebaan, woningbouw aan de Adelheidsstraat, het 

woongebouw La Fenetre en de Grotiustoren (kantoren). Het betrof een Publiek Private Samenwerking met 

ontwikkelaar Multi Veste xxxv. Het project is op de voormalig Grotiustoren en de omliggende openbare 

ruimte na gereed. De locatie ligt inmiddels enkele jaren braak. 

In 2010 heeft Multi Veste aangegeven te willen stoppen met de ontwikkeling van de Grotiustoren. In 2012 is 

de grondexploitatie daarom herzien tot een gemeentelijke grondexploitatie van de Grotiusplaats, waarbij het 

programma is omgezet naar een woningbouw- en onderwijsprogramma.  

Medio 2015 heeft de gemeente de overeenkomst met Multi ontbonden en is een intentieovereenkomst 

gesloten met projectontwikkelaar Provast voor de realisatie van een gemengd programma bestaande uit 

woningbouw en hotel (RIS 286380). Sindsdien hebben de gemeente en Provast intensief gewerkt aan de 

verdere uitwerking van deze ontwikkeling. 

Provast heeft haar plan verder uitgewerkt en de gemeente heeft in overleg met het Rijksvastgoedbedrijf en 

Provast de ‘gebiedsvisie CS Oost’ opgesteld, waarbij ook de ontwikkelingen rondom het Koninklijke 

Bibliotheekcomplex en het huidige ministerie van Buitenlandse Zaken zijn meegenomen. Daarnaast heeft de 

gemeente de invloeden van de Utrechtsebaan onderzocht, alsmede de constructieve en financiële en 

juridische aspecten van een eventuele overkapping. De ‘gebiedsvisie CS Oost’ is in november 2016 door het 

college is geaccordeerd en ter consultatie is aangeboden. 

Ontwikkelaar Provast heeft op basis van de integrale visie een nieuw planvoorstel voor de Grotiustoren 

gedaan. Inmiddels hebben de gemeente en Provast een overeenkomst afgesloten. Provast zal twee woontorens 

ontwikkelen met een voorlopig programma van ca. 45.800 m2 bvo voor woningbouw, inclusief 120  goedkope 

huurwoningen (onder  de liberalisatiegrens), maximaal 900 m2 bvo commerciële ruimte in de plint en 

ondergronds parkeren (211 plaatsen, 2-laags). De gemeente zal de openbare ruimte inrichten. Deze openbare 

ruimte wordt vergroot en aantrekkelijker gemaakt door het deel van de Utrechtse baan bij de Grotiusplaats te 

overkappen, waardoor een groot plein ontstaat. Daarnaast wordt het aansluitende deel van het Prinses 

Irenepad en het begin van de Theresiastraat heringericht conform de kwaliteit van de Haagse Loper zodat een 

mooie verbinding ontstaat met de vernieuwde Grotiusplaats. 

Het nieuwe planvoorstel betreft een dusdanige wijziging van het plangebied, programma en financiën dat een 

herziening van de grondexploitatie noodzakelijk is. 

Alle werkzaamheden behoren tot de grondexploitatie en worden hier fiscaal ook voor 100% aan toegerekend. 

Echter, het project wordt administratief opgedeeld in een (herziene) grondexploitatie en een 

investeringsproject (MIP-project). Dat komt omdat voor een deel van de dekkingsmiddelen een structurele 

geldstroom beschikbaar is gereserveerd in het Meerjarig Investeringsplan (MIP). Deze geldstroom kan nu niet 

als incidentele dekking worden toebedeeld aan de grondexploitatie om het plansaldo af te dekken en moet dus 

apart worden verantwoord. Bij aankomende begrotingsvoorbereidingen zal gemeentebreed worden gekeken 

of deze administratieve scheiding kan worden opgeheven. Het project zal dan voor 100% bestaan uit de 

grondexploitatie (HA-56). Deze aanpassing zal dan in de verschillenanalyse van het betreffende project & 

control moment worden verklaard.  

Onderliggend document is de openbare grondexploitatie HA-56. 
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1.2 Historische besluitvorming 

 

- Op 13 mei 1993 (rv 152) heeft de raad het Masterplan voor de Grotiusplaats vastgesteld. 

- Op 18 december 2012 is de laatste herziening vastgesteld (RIS 255710) waarmee het 

kantorenprogramma is vervangen voor een gemengd programma van wonen, onderwijs en parkeren en 

is besloten het initiatief voor een nieuwe ontwikkeling aan de markt over te laten.  

- Op 16 juli 2015 is de overeenkomst met Multivast ontbonden en heeft het college een 

Intentieovereenkomst met ontwikkelaar Provast heeft afgesloten voor de ontwikkeling van deze locatie 

(RIS 286380) 

- Vaststelling van de programmabegroting 2017-2002 waar bij het Meerjarig Investeringsplan (MIP) € 2,5 

mln kredietlasten voor de overkluizing van de Utrechtsebaan is begroot. 

- Op 10 november 2016 heeft het college de concept-gebiedsvisie CS Oost vastgesteld en deze visie de 

ruimtelijke randvoorwaarden en beleidsmatige kaders voor de ontwikkeling op de Grotiusplaats 

vastgelegd. 

- Op 31 januari heeft het college besloten CS-Oost als OV-georiënteerde pilotgebied aan te wijzen (RIS 

296217). 

 

1.3 Planologisch juridische kaders 

 

Bestemmingsplan  

De Grotiusplaats maakt deel uit van het stadsdeel Haagse Hout. Van toepassing is het bestemmingsplan 

‘Bezuidenhout’, vastgesteld op 18 augustus 2014. Dit bestemmingsplan gaat nog uit van de bestemming 

Kantoren op de Grotiusplaats. Het beoogde ontwikkelprogramma past niet in het vigerende 

bestemmingsplan. Er zal een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld waarin de uitgangspunten van deze 

herziening worden opgenomen. Volgens planning zal dit bestemmingsplan begin 2018 ter besluitvorming aan 

de gemeenteraad worden aangeboden, zodat de Grotiusplaats in de periode 2018-2021 kan worden 

ontwikkeld.  

Ruimtelijk kader: Gebiedsvisie CS Oost 

In november 2016 heeft het college ingestemd met de gebiedsvisie CS Oost ten behoeve van consultatie. Via 

deze gebiedsvisie zijn de randvoorwaarden en beleidsmatige kaders vastgelegd die gelden voor de 

ontwikkeling op de Grotiusplaats.  
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1.4 Plangebied 

 

Afbeelding 1.4.1  Plangebied 

Het plangebied bestaat uit de Grotiusplaats, de Utrechtsebaan tussen het Prins Bernhardviaduct en het 

Prinses Irenepad/ Theresiastraat dat zal worden overkapt en het viaduct Prinses Irenepad/ Theresiastraat.  

 

Voor de inrichting van de buitenruimte gelden de ambities zoals vastgelegd in de gebiedsvisie CS Oost. Het 

ontwerp buitenruimte moet bijdragen aan het verbeteren van de routes tussen het Centraal Station en de 

Theresiastraat. Maar in de dynamiek van de stationsomgeving moet deze buitenruimte ook rust en 

ontspanning bieden en als ontmoetingsplek voor bewoners, bezoekers, reizigers, werkers en winkelaars 

dienen. Het overkluizen van de Utrechtsebaan heft de barrièrewerking op, waardoor een aantrekkelijke 

levendig openbare ruimte ontstaat dat functioneert als uitloper van de Haagse loper richting het 

Betatrixkwartier. 

 

De buitenruimte zal overeenkomstig de Haagse Loper met hofstadkwaliteit worden ingericht. Bij het ontwerp 

van de buitenruimte zal gezocht worden naar ruimte voor bomen, zitgelegenheden en terrassen. Bomen 

worden, waar mogelijk, in de volle grond geplaatst. Met de inrichting volgens de Haagse Loper kwaliteit, 

wordt de buitenruimte onderdeel van het programma Stadsentrees. Door de overkapping ontstaat een plein, 

dat net als het hele openbare gebied aantrekkelijk en groen wordt ingericht. De ruimte zal gaan functioneren 

als een uitloper van de Haagse Loper richting het Beatrixkwartier.
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Afbeelding 1.4.2  Deelgebieden 

 

De herziene grondexploitatie is op kaart onderverdeeld in 5 deelgebieden. 

 

Deelgebied 1: Grotius I. Hierop is een woontoren voorzien met 265 woningen en een plint met commerciële 

functies. aan het plein tussen de KB en de Prins Clauslaan. 

Deelgebied 2: Grotius II. Dit is de tweede woontoren met 155 woningen en een commerciële plint op de rand 

van de Grotiusplaats aan het Prins Bernardviaduct. 

Deelgebied 3: het in te richten openbaar terrein op de Grotiusplaats rondom de twee torens, waaronder de 

parkeerbak wordt aangelegd. 

Deelgebied 4: de overkapping van de Utrechtsebaan tussen het Prins Bernhardviaduct en het viaduct Prinses 

Irenepad/ Theresiastraat. 

Deelgebied 5: Overige gebied herinrichting van de openbare ruimte. 
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1.5 Ruimtegebruik 

 

Afbeelding 1.5.1 Ruimtegebruikskaart (wordt nog aangepast) 

 

Te herontwikkelen

Uitgeefbaar 4.700 m²        27% 27%

Uit te lichten -  m²           0% 0%

Openbare ruimte 12.810 m²      73% 73%

Totaal te herontwikkelen 17.510 m²      100% 100%

Totaal plangebied 17.510 m²      100%  

 

Tabel 1.5 Ruimtegebruik wordt nog aangepast) 

 

Het totale plangebied bestaat fiscaal gezien uit 17.510 m2. Hiervan is ca. 4.700 m2 uitgeefbaar, waarvan 1.675 

m2 in eigendom en 3.125 m2 in opstal voor de parkeerbak. Er wordt in totaal 12.810 m2 openbare ruimte 

ingericht. Dit is inclusief het nieuwe maaiveld dat wordt gecreëerd door de overkapping van de Utrechtse 

baan. 

 

Fiscaal gezien wordt van het plangebied 27% uitgegeven en 73% ingericht als openbare ruimte. 
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Op grond van ruimtegebruik en afspraken met de Belastingdienst hebben alle kosten betrekking op 

overheidstaken of ondernemersactiviteiten. In de grondexploitatie hoeft daarom geen rekening te worden 

gehouden met btw die niet kan worden teruggevorderd of geclaimd. 

Op grond van ruimtegebruik kan 27% van de btw worden teruggevorderd bij Belastingdienst en 73% worden 

geclaimd bij btw-compensatiefonds. 

 

1.6 Programma 

1.6.1 Woningbouw 

 

In de overeenkomst tussen de gemeente en Provast is een indicatief programma opgenomen van in totaal  ca. 

45.800 m2 bvo voor woningbouw , inclusief 120  goedkope huurwoningen (onder liberalisatiegrens, ca. 9.500 

m2). Provast heeft de mogelijkheid om huurwoningen om te zetten naar koopwoningen of meer of minder 

woningen aan te bieden. Ook mag ze de totale bvo vergroten, binnen de stedenbouwkundige 

randvoorwaarden. Uitponden is alleen toegestaan tegen een vergoeding.  

In het verleden zijn reeds 155 huurwoningen gerealiseerd binnen het plan. 

 

1.6.2 Niet-woningbouw 

 

Naast de woningbouw is er in de plint van de twee woontorens ruimte voor maximaal 900 m2 bvo 

commerciële functies. Een supermarkt is niet toegestaan. Het precieze programma is nog niet duidelijk. 

Binnen het plan is in het verleden reeds 40.959 m2 bvo niet-woningbouw gerealiseerd. 

1.6.3 Parkeren 

 

Parkeerplaatsen (Niet openbaar) gerealiseerd verwacht totaal

aantal aantal aantal

Gebouwd

geheel verdiept (2 lagen) 0 211 211

Totaal gebouwd 0 211 211

Totaal parkeren 0 211 211  
 

Tabel 1.6.3 Parkeerprogramma 

 

Op de Grotiusplaats legt Provast een geheel verdiepte (twee lagen) parkeergarage aan, die ruimte zal bieden 

aan 211 parkeerplaatsen voor de bewoners van de torens. Hiermee wordt afgeweken van de standaard 

parkeernorm. Op 31 januari heeft het college besloten CS-Oost als OV-georiënteerde pilotgebied aan te wijzen 

[RIS 296217]. Het staat initiatiefnemers vrij om zonder nadere onderbouwing, minder parkeerplaatsen aan te 

leggen dan de parkeernorm voorschrijft. Voor de Grotiusplaats betekent dit dat de bewoners van de 

woningen, en werknemers van bedrijven en voorzieningen van de nog op te richten bebouwing, niet in 

aanmerking komen voor een parkeervergunning. De gebieden worden autoluw en OV-georiënteerd ingericht. 

 

1.6.4 Uitgiftestrategie 

 

De uit te geven grond wordt in één keer aan één ontwikkelaar, te weten Provast, uitgegeven. Met Provast is 

een overeenkomst overeengekomen. Hierdoor zijn de marktrisico’s afgewend op de ontwikkelaar Provast. De 

uitgifte is voorzien in 2018. Er is een minimale residuele grondprijs vastgelegd, die vanaf 2018 wordt 

geïndexeerd (CPI). De afspraak is dat Provast de grond afneemt indien sprake is van een onherroepelijke 

omgevingsvergunning en levering van bruikbare bouwrijpe grond. Hierbij is de voorwaarde van de 
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onherroepelijke omgevingsvergunning alleen van toepassing als Provast geen schuld heeft aan vertraging in 

het verkrijgen van deze vergunning.  

 

Provast heeft de mogelijkheid de uit te geven m2 bvo’s uit te breiden binnen de stedenbouwkundige kaders. 

Het uitponden van de huurwoningen is de eerste 15 jaar niet toegestaan. Uitponden is alleen toegestaan tegen 

een vergoeding. Verder is in de overeenkomst een zekerheidsstelling opgenomen in de vorm van een 

bankgarantie ter waarde van 10% van grondwaarde, doch slechts totdat de grond is afgenomen.  
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2. Exploitatiebegroting 

2.1 Verslaggevingsregels 

De verslaggevingsregels voor grondexploitaties zoals die voortkomen uit het Besluit Begroting en 

Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV) zijn met ingang van 2016 herzien. Dit houdt in dat in 

grondexploitatiecomplexen alleen kosten mogen worden opgenomen die op de limitatieve kostenlijst uit de 

BRO voorkomen1. Alle kosten binnen het project zijn opgenomen op de limitieve kostenlijstsoort en behoren 

zodoende behoren tot de grondexploitatie (Bouwgrond in exploitatie (BIE). Fiscaal gezien is het gehele 

project voor 100% een BIE. Echter, om begrotingstechnische redenen is het in eerste instantie nodig de BIE 

voor de gemeente budgetneutraal op te delen in een (herziene) grondexploitatie (SBK-nr HA-56) enerzijds en 

een MIP-investeringsproject (FK-509) anderzijds. 

 

In dit document wordt nader ingegaan op de grondexploitatie. In een ander document zal het MIP-

investeringsproject worden behandeld.  

2.2 Saldo 

 

Uit bovenstaande exploitatiebegroting blijkt dat het plan een geprognosticeerd nadelig saldo heeft van € 

4.439.000 op netto contante waarde per 1-1-2017 en € 4.901.000 op eindwaarde per 31-12-2021.  

 

De totale kosten zijn:   € 33.450.000 

De totale opbrengsten zijn:  € 29.044.000  

De faseringsinvloeden tot einddatum (index en rente) zijn € 496.000 nadelig. 

 

Voor een gedetailleerde weergave van de kosten en opbrengsten wordt verwezen naar de geheime herziene 

grondexploitatie.  

 

Voor het berekenen van het plansaldo op contante waarde is op jaarbasis uitgegaan van de volgende 

parameters (conform het wijzigingsbesluit vernieuwing BBV): 

 1,3 % rente (gemeentelijke omslagrente); 

 2,0 % discontovoet 

 2,0 % kostenstijging en  

 Opbrengsten  slechts indexeren na uitgiftedatum 2018 op basis van CPI.  

 

2.3 Fasering en cashflow 

 

Hieronder volgt een korte weergave van de verwachte fasering van de kosten en opbrengsten binnen dit plan. 

 

De totale looptijd van het plan is vijf jaar. 

 

De gemeente en Provast willen de ontwikkeling op de Grotiusplaats zo snel mogelijk ter hand nemen. Inzet is 

de bouwwerkzaamheden zover mogelijk te hebben afgerond als de Tweede Kamer tijdelijk haar intrek neemt 

in het huidige gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

 

De planning gaat uit van: 

Q2 2017 start onderzoeken bestemmingsplanprocedure en bouwaanvraag. 

Q3 2017 aanvraag omgevingsvergunning. 

Q4 2017 bouwrijpmaken. 

                                                                 
1 In artikel 63, 3e lid BBV, wordt aangesloten op de kostensoortenlijst zoals opgenomen in artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke 

ordening 
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Q1 2018 uitgifte grond. 

Q1 2018 start bouw vastgoed (parkeergarage, woningen). 

Q2 2019 start bouw overkapping Utrechtsebaan. 

Q4 2020 start inrichting buitenruimte. 

 

Uit de voorgaande tabel volgt de volgende cashflow grafiek. 

 

 
Afbeelding 2.3 Cashflow (bedragen x € 1.000)  
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3. Risicoanalyse 
 

Er is een inschatting gemaakt van de risico’s conform de systematiek van het Meerjarenprognose 

Grondexploitaties. De totale impact op het weerstandsvermogen is berekend op € 241.000 nadelig en bestaat 

uit projectrisico’s en projectkansen . 

 

Een deel van bestaande de risico’s is opgenomen in deze herziende grondexploitatie, verrekend in de residuele 

grondwaarde en daarmee afgewend op de ontwikkelaar.  

 

Voor een gedetailleerde weergave van de kosten en opbrengsten wordt verwezen naar de geheime herziene 

grondexploitatie.  

 

 

3.1 Plankaderwijzigingen 

 

In de overeenkomst tussen Provast en de gemeente is opgenomen dat binnen de stedenbouwkundige kaders 

Provast meer m2 bvo mag uitgeven. Dit zou kunnen oplopen tot meer dan 10% van het aantal m2 bvo dat aan 

de basis ligt van de berekening van de residuele grondwaarde of meer dan 1.000 m2 extra bvo. In die gevallen 

is een herziening van de grondexploitatie nodig. Dit zou ook extra grondopbrengst met zich kunnen 

meebrengen. 
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4. Verschillenverklaring 
 

In deze paragraaf worden de verschillen tussen deze nieuwe, herziene grondexploitatie en de laatst 

vastgestelde stand van het plan aangegeven. Hierbij wordt ingegaan op de programmatische wijzigingen, de 

financiële wijzigingen binnen het plan als ook de wijziging in risico’s. In dit geval is een vergelijking met de 

stand programmarekening 2016 van toepassing. 

4.1 Verschillenverklaring programma 

 

Woningen Programmareke

ning 2016

Actuele 

berekening

Verschil

aantal aantal aantal

Appartementen

Huur

Goedkoop (< €710) 102 won. 157 won. 55 won.

Duur (> €710) 176 won. 418 won. 242 won.

Koop

Goedkoop (< € 185000) 58 won. - 58 won.

Middelduur (€ 185000 - € 248000)   -        55 won. 55 won.

Duur (€ 248000 - € 498000)   -          -          -        

Extra duur (> € 498000)   -          -          -        

Totaal appartementen 336 won. 630 won. 294 won.

Totaal woningen 336 won. 630 won. 294 won.  
 

Tabel 4.1.1 Verschillen woningbouwprogramma (x € 1.000) 

 

Het programma voor de Grotiusplaats is aangepast. In plaats van één woontoren met een laag gebouw eraan 

voor een onderwijsvoorziening, worden nu twee woontorens gebouwd met ruimte voor commerciële functies 

in de plint. Het precieze programma is nog niet bekend. In de overeenkomst Provast is indicatief afgesproken 

dat ca. 45.800 m2 bvo bestemd is voor woningbouw, waarvan 9.500 m2  bvo voor 120 goedkope woningen. 

Het aantal woningen in de tabel is gebaseerd op een gemiddelde van 100 m2 bvo per woning en is fictief. Bij 

vaststelling van het definitieve schetsontwerp wordt ook het programma bekend. Provast heeft ruimte binnen 

de stedenbouwkundige randvoorwaarden het aantal m2 bvo en programma aan te passen. Op basis van de 

fictieve inschatting en de reeds gerealiseerde woningen worden ca. 295 meer woningen verwacht.   

 

 

Niet-woningbouw Programmareke

ning 2016

Actuele 

berekening

Verschil

m² m² m²

Huur

kantoren 40.550 m²         40.550 m²    -  m²               

bedrijven -  m²              -  m²         -  m²               

retail 400 m²              1.300 m²      900 m²              

hotel -  m²              -  m²         -  m²               

non-profit 5.500 m²           -  m²         - 5.500 m²         

Totaal huur 46.450 m²         41.850 m²    - 4.600 m²         

Totaal niet-woningbouw 46.450 m²         41.850 m²    - 4.600 m²          

Tabel 4.1.2 Verschillen programma niet-woningbouw (x € 1.000) 

 

In het herziende plan wordt maximaal 900 m2 bvo meer aan commerciële ruimte en 4.600 m2 bvo minder aan 

non profit (onderwijsvoorziening) uitgegeven. De commerciële ruimte mag geen supermarkt zijn.  
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Parkeerplaatsen (Niet openbaar) Programmareke

ning 2016

Actuele 

berekening

Verschil

aantal aantal aantal

Gebouwd

geheel verdiept (2 lagen) 115 won. 211 won. 96 won.

Totaal gebouwd 115 won. 211 won. 96 won.

Totaal parkeren 115 won. 211 won. 96 won.  
Tabel 4.1.3 Verschillen programma parkeren (x € 1.000) 

 

In de overeenkomst met Provast is afgesproken dat Provast een verdiepte parkeergarage aanlegt met in totaal 

211 parkeerplekken; 96 meer plekken dan in de huidige grondexploitatie.  

 

 

4.2 Verschillenverklaring saldo 

 

Omschrijving Programmarekening 

2016

Actuele berekening Verschil

prijspeil 1-jan-2017 1-jan-2017

Totaal kosten (nominaal) € 29.575 € 33.450 -€ 3.875

Totaal opbrengsten (nominaal) € 29.333 € 29.044 -€ 289

Saldo nominaal -€ 242 -€ 4.405 -€ 4.163

Saldo NCW 1-1-2017 -€ 279 -€ 4.439 -€ 4.160

Rente- en faseringseffecten -€ 37 -€ 34 € 3  
 

Tabel 4.2.1 Verschillen saldo ( x € 1.000) 

 

In de tabel zijn de financiële verschillen tussen de stand op 1-1-2017 (PR 2016) en de herziene 

grondexploitatie in beeld gebracht. Het plan kende in de programmarekening 2016 een negatief saldo van € 

279.000 (NCW 1-1-2016). Deze grondexploitatie kent een negatief saldo van € 4.412.000 (NCW 1-1-2017), 

een nadelig verschil van € 4.133.000. Het saldo grondexploitatie is daarmee € 4.133.000 op contante waarde 

(NCW per 1-1-2017) verslechterd. Dit verschil bestaat uit gewijzigde kosten en opbrengsten en uit 

faseringseffecten. 

 

De kosten zijn in totaal € 3.848.000 nominaal gestegen. De opbrengsten zijn in totaal € € 289.000 nominaal 

gedaald.  

 

De belangrijkste verschillen zitten in de inrichting van de openbare ruimte., bestaande uit: 

 Overkluizing en inrichting van de Utrechtsebaan 

 Verlenging van de Haagse Loper met de inrichting van het Prinses Irenepad en tot en met het 

viaduct. 

 Inrichting van de Grotiusplaats. 

 

  De inrichting vindt plaats met Hofstadkwaliteit aansluitend bij het profiel van de Haagse Loper.  

 

Aan de opbrengstenzijde is het verschil te verklaren door een nieuwe residuele berekening van de 

grondwaarde op basis van het nieuwe programma van twee woontorens.  
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4.3 Verschillenverklaring risicoprofiel 

 

Het plan kende in het MPG 2016 een negatief risicoprofiel van € 649.000. Deze herziening van het plan kent 

een negatief risicoprofiel van € 241.000 (NCW 1-1-2016), een voordelig verschil van € 408.000. Echter, bij de 

programmarekening is al € 163.000 uit de RGB aan het plan toegevoegd, omdat het werkplan voor de 

plankosten van 2017 dat bij deze herziening hoort reeds was opgenomen in de begroting. De vrijval bedraagt 

dus €245.000.  

Het verschil in bestaat uit gewogen projectrisico’s, projectkansen en marktrisico’s, allen vergeleken met het 

MPG 2016. Het bestaande risico op minder gronduitgifte is komen te vervallen doordat een overeenkomst 

Provast  is gesloten. Daar tegenover zijn nieuwe risico’s opgenomen ten aan zien van extra kosten voor 

inrichting van de openbare ruimte, mogelijke  kosten voor bodemsanering en een risico op vertraging.  De 

projectkans op een goedkopere uitvoering woonrijpmaken is komen te vervallen. Wel is een kans op een 

hogere grondwaarde toegevoegd. De marktrisico’s zijn in de actuele berekening komen te vervallen, omdat 

deze zijn ondervangen in de overeenkomst met Provast. 
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5. Conclusie en besluitvorming 

5.1 Conclusie 

Uit de nieuwe/herziene exploitatieberekening voor het plan blijkt dat Grotiusplaats HA-56 een 

geprognosticeerd nadelig saldo heeft van € 4.439.000 contant per 1-1-2017 en € 4.901.000 op eindwaarde per 

31-12-2021. 

 

Ten opzichte van de stand in het programmarekening 2016 van € 279.000 contant per 1-1-2016 is dit een 

verslechtering van het plansaldo van € 4.160.000 contant per 1-1-2017.  

De kosten zijn in totaal € 3.875.000 nominaal gestegen. De opbrengsten zijn in totaal € € 289.000 nominaal 

gedaald. 

 

Het programma voor de Grotiusplaats is aangepast. In plaats van één woontoren met een laag gebouw eraan 

voor een onderwijsvoorziening, worden nu twee woontorens gebouwd met ca.  45.800 m2 bvo beschikbaar 

woningen, waarvan 120 zogenaamde betaalbare, en ruimte voor commerciële functies in de plint. De 

gemeente zal de openbare ruimte inrichten. Deze openbare ruimte wordt vergroot en aantrekkelijker gemaakt 

door het deel van de Utrechtse baan bij de Grotiusplaats te overkappen, waardoor een groot plein ontstaat. 

Daarnaast wordt het aansluitende deel van het Prinses Irenepad en het begin van de Theresiastraat 

heringericht conform de kwaliteit van de Haagse Loper. 

 

De risicoanalyse geeft een nadelig resultaat van € 241.000. Dit resultaat kan worden gedekt door het 

weerstandsvermogen dat reeds in de RGB is opgenomen voor de huidige grondexploitatie. De vrijval van 

€245.000 wordt gedoteerd aan de VNP als deeldekking voor het tekort van de in deze herziende 

grondexploitatie verrekende risico’s 

 

5.2 Bestuurlijke besluitvorming (advies) 

I. In te stemmen met onderliggende herziene grondexploitatie (SBK-nummer HA-56), 

inclusief verschillenverklaring, met een negatief saldo van € 4.439.000 op netto contante 

waarde per 1-1-2017. Het plan kent op eindwaarde per 31-12-2021 een negatief saldo van 

€ 4.901.000.  

II. In te stemmen met een dotatie van € 1.915.000 ten laste van programma 10 Buitenruimte 

vanuit het budget “doortrekken Haagse Loper naar Theresiastraat” aan de Voorziening 

Negatieve Plannen ter afdekking van het nadelige verschil op contante waarde. 

III. In te stemmen met een dotatie van € 1.000.000, waarvan €600.000 uit jaarschijf 2017 en 

€400.000 uit jaarschijf 2018, ten laste van programma 14 Wonen en Duurzaamheid vanuit 

het budget “transformatie kantoren” aan de Voorziening Negatieve Plannen ter afdekking 

van het nadelige verschil op contante waarde. 

IV. In te stemmen met een dotatie van € 1.000.000 ten laste van programma 15 

Stadsontwikkeling vanuit het budget “voldoende betaalbare woningen” aan de 

Voorziening Negatieve Plannen ter afdekking van het nadelige verschil op contante 

waarde. 

V. In te stemmen met een dotatie van € 245.000 vanuit de Reserve Grondbedrijf aan de 

Voorziening Negatieve Plannen ter afdekking van het nadelige verschil op contante 

waarde. 

VI. In te stemmen met de risicoanalyse van € 241.000, inclusief afwijking van de 

standaardmarktrisico’s, bijbehorende verschillenverklaring en het positieve verschil van 

de impact op het benodigd weerstandsvermogen (vrijval RGB). 

VII. Na instemming van de onderliggende geheime grondexploitatie Grotiusplaats (HA-56) de 

grondexploitatie operationeel te verklaren. 

 



Openbare Herziene Grondexploitatie Grotiusplaats (HA-0056 / FA006)   

 17 

6. Bijlagen 

6.1 Ruimtegebruikskaart bruto exploitatiegebied 
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Spelregels projectherziening en plankaderwijzigingen 

 

Herziening van projectdocument en grondexploitatie in geval van substantiële afwijkingen 

 

Bron: Artikel 2.4 Beheersregels grondexploitaties en strategisch bezit 2016 (RIS295700) 

 

Wanneer tijdens de uitvoering substantieel wordt afgeweken van wat in het projectdocument is gesteld ten 

aanzien van plankaders zoals opgenomen in de grondexploitatie (projectbegrenzing, programmatische 

eigenschappen en/of kwalitatieve kenmerken), wordt het projectdocument inclusief grondexploitatie herzien.  

 

Onder substantiële wijzigingen het volgende wordt verstaan: 

- afwijkingen van plangrens resulterend in wijziging met minimaal 10% van de totaaloppervlakte van het 

plan of minimaal 1.000 m2; 

- afwijkingen in de verhouding tussen sociale en vrije sectorwoningen met minimaal 2% (punt); 

- afwijking van het totaal aantal woningen van minimaal 10% van het totaal aantal woningen, met een 

minimum van 10 woningen; 

- wijziging van oppervlakte programma in m2 bvo (wonen, bedrijven, kantoren, sociaal cultureel, 

parkeren) met een minimum van 10% van de oorspronkelijke oppervlakte (minimaal 1.000 m2 bvo); 

- meer dan 10% afwijking van het percentage uitgeefbaar terrein (minimaal 1.000 m2); 

- wijziging van kwalitatief uitvoeringsniveau zoals gedefinieerd in het Gemeentelijk Handboek Openbare 

Ruimte; 

- toevoegen of laten vervallen van infrastructurele werken (bruggen, duikers) met een  waarde van 

meer dan € 250.000;  

- toevoegen of laten vervallen van de begrotingspost overige opbrengsten of dekkingsbijdragen van derden 

met een minimum van € 250.000; 

- Wijzigingen in de parkeeroplossingen, van gebouwd naar maaiveld of van maaiveld naar gebouwd;  

Overschrijdingen als gevolg van substantiële wijzigingen (‘plankaderwijzigingen’) dienen separaat met 

akkoord door de raad (dan wel college indien gedelegeerd) uit andere middelen dan de Reserve Grondbedrijf 

te worden gedekt. Financiële middelen moeten in de eerste plaats gezocht worden bij reeds door de raad 

beschikbaar gestelde budgetten in overeenstemming met het doel van deze budgetten. 

6.2 Methodiek risicoanalyses 

Een risicoanalyse omvat minimaal: 

- Een aanduiding van de positieve en negatieve projectrisico’s binnen het plan. Hierbij wordt de aard, 

omvang, kans van optreden en beheersmaatregelen vermeld; 

- Een aanduiding van de marktrisico’s binnen het plan. De algemene marktrisico’s worden gebaseerd 

op marktscenario’s zoals zijn opgenomen in de laatst bestuurlijk vastgestelde MPG. De algemene 

marktrisico’s worden met een 100% kans van optreden opgenomen in de risicoanalyse; 

- Een overzicht van impact van de grondexploitatie op het benodigd weerstandsvermogen MPG. Bij 

herzieningen wordt hierop aanvullend aangegeven wat het verschil is tussen de laatst vastgestelde 

impact (op basis van laatst vastgestelde MPG) en de huidige impact. 

De projectrisicoanalyse komt tot stand na een analyse van zowel de positieve als negatieve 

projectrisico’s. Indien bij een grondexploitatie wordt afgeweken van deze marktscenario’s MPG moet een 

onderbouwing worden gegeven van de achterliggende beweegredenen van deze afwijking. Dit wordt als apart 

besluit opgenomen in de grondexploitatie en projectdocument. 

 

De marktscenario’s worden jaarlijks geactualiseerd en bestuurlijk vastgesteld via het MPG. 

 

Een inhoudelijke overlap van projectrisico en marktrisico (zgn. ‘dubbeltelling’) wordt apart 

financieel inzichtelijk gemaakt. 
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De impact op het benodigd weerstandsvermogen betreft de optelling van (1) gewogen positieve en negatieve 

projectrisico’s (2) de impact van marktrisico’s (3) minus eventuele dubbeltelling projecten marktrisico’s (4) 

minus het eventuele positieve saldo van de grondexploitatie op netto contante waarde (5) minus al eventueel 

getroffen risicovoorzieningen. 

 

De projectrisicoanalyse wordt – indien onderdeel van de Top 40 – jaarlijks geactualiseerd en 

bestuurlijk vastgesteld via de Bijlage MPG. 

6.3 Ramingen en bronvermeldingen 

De ramingen en andere onderbouwingen zijn gekoppeld aan Pagoni (grondexploitatiesysteem). 
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Colofon 

 

Planeconomie, onderdeel van Ontwikkeling & Realisatie binnen DSO, adviseert en begeleidt ruimtelijke 

ontwikkelingslocaties in de gemeente Den Haag vanuit financieel economische optiek. 

 

De werkzaamheden van planeconomie omvatten onder andere het opstellen van haalbaarheidsstudies, 

financiële analyses en grondexploitatieberekeningen ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming. 

 

Contactpersonen Planeconomie 

 

Planeconoom   : Gerben Smid 

 

 

 


