
 
 
 
 College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 

 
 
Aan Provinciale Staten 
Statencommissie RGW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM 14 oktober 2014   
ONS NUMMER 810BA3D9 REFERENTIE I. Schartman 
NUMMER PS 2014RGW134 DOORKIESNUMMER 0302582486 
BIJLAGE 1 E-MAILADRES ineke.schartman@provincie-utrecht.nl 

 
 
 
Onderwerp Statenbrief: Tussenrapportage mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug september 2014 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
Jaarlijks wordt er voor het programma Hart van de Heuvelrug een mastergrondexploitatie opgesteld. Maar de 
wereld is in beweging, dus is er behoefte aan tussentijdse informatie over de stand van zaken met betrekking tot 
de projecten in het programma. Hierbij bieden wij u daarom de ‘Tussenrapportage Mastergrondexploitatie Hart 
van de Heuvelrug september 2014’ aan. Overeenkomstig artikel 25 van de provinciewet hebben wij besloten ten 
aanzien van deze Tussenrapprtage geheimhouding op te leggen.  
 
Voorgeschiedenis 

Bij de behandeling van de Mastergrondexploitatie 2013 hebben wij aan de commissie RGW toegezegd dat er een 
tussentijdse rapportage zal worden opgesteld. Hierbij ontvangt u de tweede tussenrapportage. De 
Mastergrondexploitatie 2014 is op 31 maart besloten behandeld in de statencommissie RGW.  
 
Essentie / samenvatting: 
In de tussenrapportage wordt een beeld geschetst van de belangrijkste ontwikkelingen bij de verschillende 
projecten die invloed kunnen hebben op de Mastergrondexploitatie, en worden de eventueel te verwachten 
wijzigingen ten opzichte van de laatst vastgestelde Mastergrondexploitatie 2014 aangegeven. De 
Mastergrondexploitatie 2014 sluit op een nominaal saldo van – 11,8 miljoen euro, met een risicoprofiel van 2, 1 
miljoen. Op dit moment wordt één wijziging voorzien die bij de herziening van de mastergrondexploitatie per 1 
januari 2015 zal worden verwerkt, bij het project Apollo Noord/ locatie sauna. Deze wijziging is het gevolg van de 
erfpachtafspraken.  
De markt lijkt voorzichtig aan te trekken, maar dat geeft nog geen aanleiding aanpassingen door te voeren in de 
onderliggende grondexploitaties. Grote wijzigingen worden op grond hiervan niet voorzien in de 
mastergrondexploitatie 2015.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

De tussenrapportage geeft inzicht in de stand van zaken van het programma Hart van de Heuvelrug, en zal 
worden betrokken bij het opstellen van de nieuwe samenwerkingsafspraken.  
 
Financiële consequenties 

Op dit moment geen.  



 

  

 
Vervolgprocedure/voortgang 

Binnenkort zal worden gestart met de actualisatie van de mastergrondexploitatie per 1 januari 2015. Volgens de 
huidige planning zal deze actualisatie, gelijktijdig met de besluitvorming over de nieuwe samenwerkingsafspraken 
voor het programma Hart van de Heuvelrug, begin 2015 aan u worden aangeboden.  

 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie/ Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 
 
Bijlage: Tussenrapportage Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug september 2014 (geheim) 


