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Gemeente

oosenR daal Raadsmededeling

Datum: 30 september 2015 Nr

Van: het college van burgemeester en wethouders

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan:

Ondenverp:Grondprijzen Gebrande Hoef Moerstraten en Herontwikkeling Heerle

Bijlage:

a

lnleiding

Het grondprijsbeleid is op 10 juni 2015 in uw raad besproken. Naar aanleiding van het grondprijsbeleid

heeft u het college gevraagd u actief te informeren over de venvachte hoogte van de grondprijs voor
woningbouw.

De grondprijzen zijn veruverkt in de bij de Programmabegroting 2016 vast te stellen herziene
grondexploitaties. De gevolgen van deze herziene grondexploitaties voor 2015 zijn verwerkt in het

raadsvoorstel begrotingswijziging grondexploitaties 20 1 5.

Doel

lnformatie over de grondprijzen van de projecten Gebrande Hoef Moerstraten en de Herontwikkeling

Heerle (de Bamere).

De andere onderhanden projecten zijn

reeds in ontwikkeling, zoals de proiecten Van Dregtplein Roosendaalen Plantagebaan 179

Wouwse Plantage,
of
nog niet beschikbaar voor de verkoop zoals het project Bulkstraat Wouw
of
nog niet in ontwikkeling zoals de projecten Stadsoevers en 't Zand in Roosendaal.

lnformatie

Zoals vastgesteld door uw raad, ís de hoofdlijn dat (normatief) residueel wordt gerekend. De residuele

waarde is de waarde die resteert voor de grond, wanneer stichtingskosten en btw worden afgetrokken
van de verkoopwaarde. Dit alles binnen de kaders die de gemeente heeft gesteld aan kwaliteit en

bouwmogelijkheden. De kaders zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Zo kan op voorhand

duidelijkheid worden verschaft over de verwachte grondopbrengst.

Voor een aantal bouwkavels is de residuele waarde berekend. Op basis van deze berekeningen ligt de
grondprijs voor Gebrande Hoef Moerstraten en Herontwikkeling Heerle (de Bamere), afhankelijk van

het woningtype, tussen €.200,- en € 225,- exclusief BTW per m2. Evaluatie van de verkoopprijzen vindt
plaats per 31 december 2015.

Vervolg (procedure)

Op het moment dat de klant belangstelling toont voor een specifieke locatie kan de gemeente vroeg in
het proces duidelijk maken welke prijs voor welke kavel wordt gevraagd. De prijzen worden

medegedeeld gedurende de projectbesprekingen in deze twee dorpen, vermeld in de Roosendaalse

Bode en op de website van de gemeente Roosendaal.
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Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,
De wethouder voor ruimtelijke ordening,

Toine Theunis


