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Stand van zaken grondexploitatie Bredius te Muiden en 

kredietoverschrijding halve veld hockey 

 

  

1. Kennisnemen van 

1. De verwachte ruimte in de grondexploitatie Bredius te Muiden. 

2. Een voorziene kredietoverschrijding voor het halve hockeyveld. 

3. De verwerking van punt 1 in de Jaarstukken en punt 2 in de Perspectiefnota. 

 

2. Inleiding 

Momenteel zijn we bezig met de ontwikkeling van het Bredius terrein. We ontwikkelen binnen de 

vastgestelde grondexploitatie (sociale) woningbouw en bijbehorende infrastructuur en leggen 

daarnaast 2 voetbalvelden, 2 hockeyvelden, een oefenveld en een sporthal aan. De projecten worden 

gefaseerd uitgevoerd. De 2 voetbalvelden liggen er al een tijdje samen met de tijdelijke accommodatie. 

Onlangs zijn er 2 hockeyvelden opgeleverd inclusief parkeerplaatsen en is er een aanbesteding voor de 

sporthal gedaan. Het laatste halve oefenveld kan pas worden aangelegd als de sporthal Bredius 

gebouwd is en de tijdelijke accommodatie weggehaald is (planning 2022). Daarna worden de woningen 

nog ontwikkeld. 

 

Deze raadsmededeling heeft betrekking op de actuele prognose van de grondexploitatie Bredius en de 

totaal te verwachten kosten van de al gerealiseerde 2 hockeyveld en nog te realiseren halve oefenveld 

in 2022. 

 

Actuele stand grondexploitatie Bredius 

In februari is, na het sluiten van de boeken over 2020, de grondexploitatie Bredius geactualiseerd. 

Hierin zijn de gerealiseerde activiteiten voor het project van 2020 verwerkt en is de prognose voor de 

activiteiten in de komende jaren beter inzichtelijk gemaakt op basis van het actuele 

stedenbouwkundige plan. Het resultaat hiervan is dat de netto contante waarde van de 

verliesvoorziening in de grondexploitatie met 0,5 miljoen kan worden teruggebracht.  

Dit is met name te danken aan een bijstelling in de openbare middelen en het naar boven bijstellen van 

de grondwaarde.  

 

Kosten hockeyvelden Bredius 

In januari 2020 heeft u een krediet  van € 1,3 miljoen (inclusief BTW) gevoteerd voor de aanleg van 2,5 

hockeyvelden. De 2,5 hockeyvelden zijn aanbesteed en op basis van de gerealiseerde kosten en nog uit 

te voeren werkzaamheden is een financiële tussenbalans opgemaakt waaruit blijkt dat het gevoteerde 

krediet met € 310.000 ( incl BTW)  wordt overschreden als het halve veld wordt aangelegd. 

In het raadsvoorstel voor de votering van het totaal is het risico van de markt (aanbesteding) gemeld. 

Dit risico is inderdaad opgetreden. De verwachte globaal geraamde investeringen bleken gedurende de 

aanbesteding niet aan te sluiten bij de marktprijzen. Dit is een belangrijke oorzaak voor de verwachte 

overschrijding. Daarnaast bleek dat er extra constructieve maatregelen nodig waren om de 
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zettingsverschillen in het kunstgrasveld te voorkomen. Tenslotte blijkt de SPUK regeling (BTW 

compensatie op sportactiviteiten) minder op te leveren dan ingeschat en zijn de kosten van 

voorbereidings- en toezichtkosten (VAT) te laag ingeschat.  

 

Verwerking van beide zaken 

Het minder verlies van € 500.000 (NCW) in de grondexploitatie zichtbaar te maken in de Jaarstukken 

2020. Voor het halve veld is een aanvullende investering nodig van ca € 310.000 met toekomstige 

kapitaallasten van ongeveer € 20.000/jaar. Deze zichtbaar te maken in het meerjaren investeringsplan 

van een perspectiefnota en de begroting 2022, waarbij de raad de gelegenheid en informatie krijgt om 

zich uit te spreken zodat zij een integrale afweging kan maken. 

 

4. Kernboodschap 

Uw raad informeren over voortgang van de ontwikkeling van het Bredius terrein.  

Waarbij de grondexploitatie een afname van de verliesvoorziening laat zien en de aanleg activiteit 

hockeyvelden een overschrijding van het krediet. Deze afname wordt meegenomen in de Jaarstukken. 

De overschrijding in het meerjaren investeringsplan van een perspectiefnota en de begroting 2022 

waarbij de raad de gelegenheid en informatie krijgt om zich uit te spreken zodat zij een integrale 

afweging kan maken. 

 

5. Consequenties 

1.1 de grondexploitatie Bredius wordt elk jaar geactualiseerd.  

2.1   de aanleg van het 3e halve veld wordt zeker gesteld zodat hiermee in samenhang met de bouw van 

de sporthal het sportcomplex kan worden afgebouwd.  
2.2  de afspraken met SC Muiden ten aanzien van het 3e veld kunnen worden nagekomen. Evenals de 
afspraak met de aannemer over de realisatie van het halve veld.  
3.1  beide onderwerpen komen aan u voorbij via de Jaarstukken en de Perspectiefnota. 

 

6. Communicatie 

nvt 

 

7. Vervolg 

De verliesvoorziening voor de grondexploitatie en het tekort voor de aanleg van het halve hockeyveld 

worden meegenomen in het meerjaren investeringsplan van een perspectiefnota.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 
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Burgemeester 

 


