
Rotterdam, 27 november 2018. 18bb9316

Aan:
de gemeenteraad.

Onderwerp:
Grondexploitatie Windpark Charloisse. Poort in uitvoering brengen.

Gevraagd besluit:
Samenvattend stellen wij u voor:

1. De grondexploitatie Windpark Charloisse Poort te openen en de status 
uitvoering toe te kennen.

2. Vast te stellen dat de investeringen in de grondexploitatie een causaal verband 
houden met de ontwikkeling.

Waarom dit voorstelî/Waarom nu voorgelegd?
In het plangebied aan de westzijde van het zoekgebied voor windenergie Charloisse 
Poort wordt 1 reguliere (3.2 MW aan opgesteld vermogen) windturbine gerealiseerd.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen 
moties en gedane toezeggingen:
Deze ontwikkeling past binnen de duurzaamheidsambities voortvloeiend uit het 
coalitieakkoord alsmede de instemming van het college om vier Rotterdamse 
windenergielocaties definitief aan te laten wijzen.

Toelichting:
Eind 2017 hebben Provinciale Staten besloten de definitieve zoeklocaties voor 
windenergie in de voormalige stadsregio Rotterdam vast te stellen. Eén van die 16 
locaties is bedrijventerrein Charloisse Poort in Rotterdam. Op dit bedrijventerrein is 
nagenoeg alle gemeentelijke grond uitgegeven. De enige mogelijk ruimte waar een 
windmolen te ontwikkelen blijkt is een groenstrook net buiten het bedrijventerrein 
welke in eigendom is van de gemeente.

Het college heeft in 2017 al geadviseerd om de meest westelijke van de twee 
potentiële windturbineplekken te laten ontwikkelen. Uit een gemeentelijke 
informatieavond in maart 2017 is gebleken dat er grote weerstand is om de meest 
oostelijke locatie tot ontwikkeling te brengen omdat deze locatie zich te dicht op de 
bestaande woonbebouwing bevindt U bent als raad in 2016 en 2017 meegenomen in 
de ontwikkeling van toekomstige windenergielocaties in en om Rotterdam.

Omdat de meest westelijke punt van het door de provincie aangewezen zoekgebied 
op gemeentelijke gronden ligt, is een openbare aanbestedingsprocedure aan de orde. 
Gebruikeliik conform gemeentelijk beleid is om de gemeentelijke gronden via een 
erfpachtconstructie uit te geven aan een marktpartij. Conform de financiële
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verordening is een raadbesluit vereist voor het openen van deze grondexploitatie, 
omdat er sprake is van uitgifte in erfpacht van bouwrijpe grond. Teneinde de 
grondopbrengsten goed in te kunnen schatten, zal er nog een taxatie plaatsvinden.
Het participatietraject (maatschappelijk en financieel) maakt deel uit van de uitvraag 
aan marktpartijen.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:
Voor deze ontwikkeling is een grondexploitatie opgesteld. De totale investeringen en 
baten in deze grondexploitatie leiden tot een positief resultaat met een netto contante 
waarde van C 55.517,-. Het huidige netto resultaat kan veranderen op basis van een 
nog uit te voeren taxatie.

Het plangebied ligt in het gebied waar het gebiedsbestemmingsplan Charloisse 
Lagedijk onherroepelijk is vastgesteld maar zal moeten worden aangepast op basis 
van de omgevingsvergunningsaanvraag van de toekomstige exploitant. Er wordt dus 
door middel van de te verwachten omgevirigsvergunningsaanvraag ook gevraagd om 
af te mogen wijken van het vastgestelde bestemmingsplan.

Opbrengsten
De waarde van gronden zijn op basis van benchmarking en marktgegevens bepaald, 
uitgaande van een contract op erfpachtbasis. Op basis van de nog uit te voeren 
taxatie kan de netto contante waarde nog wijzigen.

Kosten
In de grondexploitatie Windpark Charloisse Poort zijn kosten geraamd voor het douw - 
en woonrijp maken, gemeentelijke apparaatskosten en overige kosten zoals 
onderzoekskosten.

Causaliteit
Het Besluit Begroting en Veiantwoording stelt dat bestedingen in de openbare ruimte 
dienen te worden afgewogen op de verhouding van het algemeen nut versus het nut 
voor de grondexploitatie.

Onderdeel van de grondexploitatiebegroting Windpark Charloisse Poort zijn de 
toekomstige investeringen in de buitenruimte. De investeringen omvatten het 
verwijderen van aangebrachte bouwwegen en grond kerende constructies, herstellen 
van een watergang en het opnieuw aanbrengen van bosplantsoen en herplantingplicht 
gerooide bomen. Van alle betreffende investeringen kan gesteld worden dat deze 
uitgevoerd woiden ten dienste van de grondexploitatie Windpark Charloisse Poort. 
Deze investeringen zouden dus niet plaatsvinden als er geen grondexploitatie zou zijn.
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Het bijbehorende ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris De burgeme.eslęr,

V.J.M. Roozi .italeb

Bijlage(n):
- Toelichting op de grondexploitatie Windpark Charloisse poort.
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Ontwerpbesluit:

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeestei en wethouders van 27 november 2018 
(raadsvoorstel nr. "Dit vult griffie later in");

besluit:

- de grondexploitatie Windpark Charloisse Poort te openen en de status uitvoering toe te 
kennen;

- dat de investeringen in de te openen grondexploitatie een causaal verband houden met 
de ontwikkeling.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van "Dit vult griffie later in"

De griffier, De voorzitter.
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