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Bijlagen 

Bijlage I: Stappen van risicomanagement 

Hieronder worden de stappen van risicomanagementproces beschreven . Hierbij zijn de methoden 
van het Project Management Institute (2000), RIS MAN (1998), Bertijn (2005), Heijden (2006), 
Versteegen & Rijkens (2007), Versteegen & Staal-Ong (2004), Kenniscentrum PPS (2004-a) en 
andere managementmethoden bekeken, die allemaal vergelijkbare stappen onderscheiden. 
Risicomanagement op projectniveau is ingedeeld in de volgende stappen: 

1. Risicomanagementplan (vaststellen doel): 
De eerste stap bestaat uit het vaststellen op welke wijze risicovolle activiteiten binnen een 
project te benaderen en te organiseren zijn. Deze fase dient ter voorbereiding op het 
identificeren, kwalificeren, kwantificeren en beheersen van de risico's (Bertijn, 2005). 

2. Inventariseren risico's: 
De tweede stap is het bepalen welke risico's invloed kunnen uitoefenen op het project en het 
analyseren van de kenmerken van deze risico's. Bij de identificatie moet onderscheid gemaakt 
worden tussen de oorzaak, de gebeurteniS en het gevolg van een risico (Bertijn, 2005). 

3. Kwalitatieve risicoanalyse: 
De derde stap bestaat uit de kwalitatieve risicoanalyse. Deze beoordeelt het effect en de kans 
van de geïdentificeerde risico's . De risico's worden gesorteerd op waarschijnlijkheid en invloed 
op het rendement. Er wordt geïnventariseerd welke kosten en opbrengsten zullen veranderen 
als gevolg van de gebeurteniS (Bertijn, 2005) . 

Outgut van risicQanalyse: 
- Overzicht van het totale risicoprofiel; 
- Geprioriteerde risicolijst: Risico's worden ingedeeld op criteria (kans / effect); 
- Lijst van risico's die verdere analyse behoeft : Grootste risico's uitgebreid analyseren. 

4. Kwantitatieve risicoanalyse: 
Na de kwalitatieve analyse volgt de kwantitatieve analyse. De risico kwantificering bestaat uit 
het toekennen van een numerieke kans en een numeriek effect aan de geïdentificeerde risico's 
(Bertijn, 2005). 

Outgut van risicoanalyse : 
- Geprioriteerde lijst met risico's: Overzicht van risico's met de grootste bedreigingen en 
mogelijkheden; 
- Kans van slagen: Behalen van gestelde planning + begroting; 

5. Plan van risicomaatregelen (vaststellen acties): 
In deze fase wordt bepaald welke acties er ondernomen moeten worden om de kansen en 
bedreigingen te beheersen. Risicoverdeling is één van de risicomaatregelen die genomen 
kunnen worden om de risico's optimaal te beheersen (Bertijn, 2005) . 

6. Uitvoeren acties 

7. Risicomonitoring en evalueren: 
Het doel van risicomonitoring en beheersing is het bijhouden van de geïdentificeerde risico's en 
resterende risico's. Daarnaast moeten nieuwe risico's worden geïdentificeerd en de effectiviteit 
van de beheersmaatregelen worden aangetoond. Er komen nieuwe risico's bij en 
geïdentificeerde risico's verdwijnen (Bertijn, 2005) . 
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Bijlage 11: CV IBV-Constructie van Joint-Venture 

In deze bijlage is de CVjBV-constructie van het joint-venture model beschreven. De literatuur is 
afkomstig uit Kenniscentrum (2004-b), Holkers (2006), Bult-Spiering, Blanken en Dewulf (2005), en 
Apperloo, van Ophem, Hulshof en Kort (2003). 

Bij de joint-ventures wordt meestal gebruik gemaakt van de CVjBV-constructie. Er wordt een 
commanditaire vennootschap (CV) opgericht door de gemeente en private partijen. De 
participerende partijen brengen als commanditaire vennoten hun kapitaal in in de CV 
(kenniscentrum, 2004-b) . De aansprakelijkheid van de participerende partijen wordt zo beperkt tot 
de hoogte van de ingebrachte kapitaal in de CV (kenniscentrum, 2004-b; Bult-Spiering, Blanken en 
Dewulf, 2005). Naast de CV wordt ook een besloten vennootschap (BV) opgericht die als beherend 
vennoot optreedt. In de BV verdelen de partijen hun aandelen in dezelfde verhouding als dat ze in 
de CV hun kapitaal inbrengen. Het kan ook zijn dat de aandelen in de CV en BV op een andere 
manier verdeeld worden los van de vermogen die de partijen in de GEM bezitten (kenniscentrum, 
2004b). Voor de participerende partijen binnen de GEM geldt bij een CV onbeperkte 
aansprakelijkheid voor de onderneming. Bij een BV zijn de participerende partijen beperkt 
aansprakelijk tot het bedrag dat de partijen als aandelenkapitaal hebben ingebracht. Dit zijn de 
voordelen van een CV jBV-constructie binnen het jOint-venture model. 

De GEM kan zelfstandig rechten en verplichtingen aangaan, dus is een afzonderlijke partij die 
afspraken en realisatieovereenkomst kan maken met de publieke en private partij (kenniscentrum, 
2004-b). Binnen de CV kunnen de partijen naar eigen belangen dingen in de overeenkomst regelen. 
Er kan een andere zeggenschapsverhouding afgesproken worden dan de hoogte van het ingebrachte 
kapitaal. Zo zijn verschillende verhoudingen tussen de publieke en private partijen binnen de GEM 
mogelijk. Bij de meeste GEM's in de praktijk nemen publieke en private partijen ieder voor 50% deel 
in de GEM (kenniscentrum, 2004-b; Apperloo, van Ophem, Hulshof en Kort, 2003). De grondposities 
van de participerende partijen heeft geen bepalende rol voor het deelnemingspercentage van de 
partijen . Het deelnemingspercentage wordt bepaald door de volgende keuzes van de participerende 
partijen (kenniscentrum, 2004-b): 

De gewenste verdeling van zeggenschap en risico tussen de samenwerkende partijen; 
De omvang van het benodigd eigen vermogen van de GEM. 

Tijdens de oprichting van de GEM moeten de participerende partijen nadenken over (kenniscentrum, 
2004-b; Holkers, 2006) : 

De samenstelling van de directie (uitvoeren van bevoegd bindende handelingen namens de 
CV); 
De samenstelling van de Raad van Commissarissen (toetst het handelen van de directie en 
geeft advies); 
De bevoegdheidsverdeling tussen statutaire directie; 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (stelt het beleid van de onderneming, de 
grondexploitatie, de begroting van de BV, en de hoogte van kapitaalinbreng door de 
participerende partijen vast). 
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Bijlage lIl: Processysteem van een GEM 

In paragraaf 4.3 zijn de besluitvormingen en werkzaamheden in verband met risicoverdeling, tijdens 
de initiatief- en haalbaarheidsfase, uiteengezet. Hoofdactiviteiten in de realisatiefase zijn in 
paragraaf 4.2 toegelicht . Besluitvormingen en werkzaamheden tijdens de initiatief- en 
haalbaarheidsfase hebben betrekking op de activiteiten in de realisatiefase. Deze drie fasen zijn 
uiteengezet in een processysteem, waarin de fasen met de bijbehorende activiteiten overzichtelijk 
worden weergegeven. Het processysteem is opgesteld aan de hand van de volgende literatuur: 
(National Institute of Standards and Technology, 1993), (kenniscentrum PPS, 2004-a), 
(kenniscentrum PPS, 2004-b), (Apperloo, van Ophem, Hulshof en Kort, 2003), (Bult-Spiering, 
Blanken en Dewulf, 2005), (Knibbe, 2002), (Regt, 2003), (Lahaije, 2004), (Wigmans, 2002) en (de 
Greef, 2005). 

Een grondexploitatie proces is opgebouwd uit meerdere processen, die onderling met elkaar 
samenhangen. In figuur B is het topproces van grondexploitatie voor de GEM's weergegeven met de 
samenhangende onderdelen. Dit topproces kan verder gedetailleerd worden in vier onderling 
samenhangende processen: 'Plandefinitie', 'Verwerving van gronden in het plangebied', 'Inrichting 
van het plangebied' en 'Gronduitgifte'. Dit topproces wordt uiteengezet in subprocessen, dat is 
weergegeven in figuur C & D. Door het gedetailleerd uitwerken van de subprocessen kan een steeds 
beter beeld verkregen worden van taken, verantwoordelijkheden en invloedsfactoren op de 
subprocessen. 

Voor het aangeven van de aaneensluiting en onderlinge verbanden die de processen met elkaar 
hebben, wordt gebruik gemaakt van de IDEFO-methode (Integration Definition for Function Modeling 
0). IDEFO is een methode waarbij met een breakdownstructuur processen opgesteld worden. Het 
processysteem toegepast op een GEM laat alle subprocessen van grondexploitatie zien die verband 
hebben met risicoverdeling en maakt inzichtelijk waar processen onderling samenhangen en waar 
niet. Door het topproces (figuur B) gedetailleerder uiteen te zetten, worden de subprocessen (figuur 
C & D) en de onderlinge verbanden specifieker. 

Er kan onderscheid gemaakt worden in het proces, de invoerparameters en uitvoerparameters. In 
figuur A wordt de vorm van het basismodel van een proces aangegeven (National Institute of 
Standards and Technology, 1993; Lahaije, 2004). 

Invoer -4L.... ___ pr_o_ce_s_s_ys_t_ee_m ___ .... ~ Uitvoer 

Figuur A: Basismodel van een proces (Bron: NationalInstitute of Standards and Technology, 1993; 
Lahaije, 2004): 

Processysteem is uit te voeren processen en het management van de processen; 
Invoer is benodigde gegevens om het proces te kunnen uitvoeren; 
Uitvoer is de resultaten die uit het processysteem moeten volgen. 
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Verstoring/ Invloeden 
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- Samenwerkingsvisie; 
- Risicoanalyse en -verdeling; 

(Uitleglocatie) ---='--'l~ (Start 
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- Grondexploitatieberekening; 
- Grondwaarde voor gronduitgifte; 
- Voortschrijdend inzicht. 

- Versnipperde gronden op het 
plangebied verworven door de 
partijen; 
- Gedetailleerde afspraken tussen 
de partijen over de inrichting van 
het plangebied ; 
- Risicoanalyse; 
- Definitieve samenwerkingvorm 
bepaald en contracten afgesloten; 
- Voortschrijdend inzicht. 

Uitvoerder: 

~--~~------~~I~---~============~ _+-__________ I-____ I-_________________ ----.. __ ~ In richt i ng va n ;; _ Bouw- en woon rijpe grond; 
het plangebied I - Gedetailleerde afspraken tussen 

Private partij 

Verstorlng/ invloeden 
van proces 

Figuur B: Topproces van grondexploItatie voor de GEM's 

.. 

: de partijen over gronduitgifte, 
: prijzen en vastgoedexploitatie; 

- Risicoanalyse; 
- Voortschrijdend inzicht. 

Gronduitgifte 
van bouw- en 

woonrijpe grond 

t 

- Uitgifte van de gronden aan de 
publieke en private partijen voor de 
afgesproken prijzen; 
- Afnamerecht of -plicht voor de 
private partiJen; 
- Gedetailleerde afspraken tussen 
de partijen over de 
vastgoedexploitatie ; 
- Voortschrijdend inzicht; 
- Risicoanalyse voor de 
vastgoedexploitatie . 
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Figuur C: Subproces van grondexploitatie voor de GEM's (Plandefinitie en verwerving) 

- Actorenanalyse; 
- Planinhoud; 
- Samenwerkingsvisie; 
- Keuze samenwerkingsmodel; 
- Contracteringsplanning; 
- Rol en Inbreng van de 
moederorganisaties van GEM; 

~ 
- Risicobeheersing : inventarisatie, 
analyse en verdeling vaststellen. 

- Intentieovereenkomst; 
- Samenwerkingsvisie; 
- Keuze samenwerkingsmodel; 
- Keuze contractmodel ; 
- Planinhoud; 
- Risicobeheersing : risicoanalyses, 
risicobereidheid van partijen, 
verzekering en afwenteling van 
risico's, verdeling vaststellen, en 
invulling financiële kaders. 

- Afspraken tussen de partijen in de 
GEM over verwerving, inrichting en 
gronduitgifte; 
- Planinhoud; 
- Feitelijke PPS-overeenkomst; 
- Risicoanalyse en -verdeling; 
- Grondexploitatieberekening ; 
- Grondwaarde voor gronduitgifte; 
- Voortschrijdend Inzicht; 
- Contractering. 

Verwerving van t: - Versnipperde gronden op het 

gronden plangebied verworven door de 
~ partijen; 

- Gedetailleerde afspra ken tussen 

j de partijen over de inrichting van 
het plangebied ; 
- RIsicoanalyse; 
- Voortschrijdend inzicht. 
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- Plangebied is vrij van bestaande 
vastgoedvoorraad op het 
plangebied; 
- RIsicoanalyse; 
- Voortschrijdend inzicht. 

- Grote ophogingen; 
- Grote infrastructurele werken; 
- Grondwerk; 
- Riolering en drainage; 
- Bouwwegen en tijdelijke 
voorzieningen; 
- RIsicoanalyse; 
- Voortschrijdend inzicht. 

- Bouw- en woonrijpe grond: 
Groen, Grondwerk voor wegaanleg 
en groenstructuur, Straatmeubilair; 
- Gedetailleerde afspraken tussen 
de partijen over gronduitgifte, 
prijzen en vastgoedexploitatie; 
- Risicoanalyse; 
- Voortschrijdend inzicht. 

- Uitgifte van de gronden aan de 
publieke en/of private partijen voor 

Gronduitgifte 

~ 
de afgesproken prijzen; 
- Afnamerecht of -plicht voor de 

bouw- en private partijen; 
woonrijpe grond - Gedetailleerde afspraken tussen 

de partijen over de 

f vastgoedexploitatie ; 
- Voortschrijdend inzicht; 
- RIsicoanalyse voor de 

Verstoring/ Invloeden vastgoedexploitatie. 
van proces 

Figuur 0: Subproces van grondexploitatie voor de GEM's (Inrichting en gronduitgifte) 
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Bijlage IV: Risico-inventarisatie 

De opbouw van een risico 
Voordat de risicostelsels vertaald worden naar grondexploitatie voor een 
gebiedsontwikkelingsproject, wordt als eerst een toelichting gegeven over de opbouw van risico's. 
De impact van een risico is opgebouwd uit de kans op het optreden van een gebeurtenis maal het 
gevolg van die gebeurtenis voor het project (Flanagan & Norman, 1993; Lahaije, 2004). 

Grootte van een risico = Kans van optreden x Gevolg van een gebeurtenis 

Elke gebeurtenis/risico ontstaat door een aantal mogelijke oorzaken. Daarnaast heeft elke 
gebeurtenis/risico ook een aantal mogelijke gevolgen (Flanagan & Norman, 1993; Lahaije, 2004). 
Voor de risico's van de drie hoofdactiviteiten zijn de oorzaken en gevolgen geïnventariseerd en in 
risicostelsels verwerkt. Deze oorzaken en gevolgen zijn aan de hand van literatuur (Wigmans, 2002; 
kenniscentrum PPS, 2004-a; Bruil et al, 2004; Canoy, Janssen en Vollaard, 2001; van der Meij, ter 
Beek, Postema en van der Putten, 2000) en verkennende interviews geïnventariseerd. 

Er zijn risico's/gebeurtenissen die dezelfde oorzaken en/of gevolgen kunnen hebben, maar in de 
praktijk kunnen ook verschillende risico's de oorzaken en/of gevolgen van elkaar zijn (Flanagan & 
Norman, 1993; Lahaije, 2004). Het kan ook zijn dat een oorzaak kan leiden tot een andere risico. 
Een gevolg van een risico dat in een risicostelsel is geplaatst, kan de oorzaak zijn voor een ander 
stelsel. Hierdoor ontstaan verbanden en kruisingen van oorzaken en gevolgen. Bijvoorbeeld door 
versnipperde grondeigendommen kan het zijn dat de gronden op het plangebied niet verworven 
kunnen worden, waardoor men ook niet kan starten met het inrichten van de gronden. Of een 
kwalitatief slechte inrichting van het plangebied, kan leiden tot moeizame gronduitgifte. In dit 
onderzoek worden drie risico's behandeld: verwervingsrisico, inrichtingsrisico en gronduitgifterisico. 
Deze drie hoofdactiviteiten zijn in figuur E weergegeven, waarin de volgorde en relatie van deze 
activiteiten zijn opgenomen. 

De drie hoofdactiviteiten van grondexploitatie worden op volgorde uitgevoerd. Als eerst worden de 
gronden op het plangebied verworven, waarna deze verworven gronden bouw- en woonrijp 
(inrichting) worden gemaakt. Als laatst worden de ingerichte gronden uitgegeven aan de private (en 
publieke) partijen. Deze drie hoofdactiviteiten zijn sterk van elkaar afhankelijk en worden in 
volgorde uitgevoerd (Regt, 2003; Wigmans, 2002). Wanneer de ene activiteit negatief wordt 
uitgevoerd, dan heeft dat als eerst invloed op de opeenvolgende activiteit en vervolgens op de 
gehele grondexploitatie. Wanneer de gronden laat verworven worden, moet de planning van de 
inrichting verschoven worden, waardoor de uitgifte van de bouw- en woonrijpe te laat gerealiseerd 
worden. Het kan ook zijn dat de verworven gronden en/of de inrichting voor een hogere prijs 
uitkomen dan dat men heeft verwacht. Dat heeft invloed op het uiteindelijke financiële resultaat van 
de grondexploitatie. Hierdoor kunnen de partijen de gronduitgifteprijzen laten stijgen om het 
geplande rendement te kunnen bereiken. 

De mogelijke risico's voor de drie hoofdactiviteiten, zijn o.a. (Wigmans, 2002; kenniscentrum PPS, 
2004-a; Groetelaers, 2004; Bruil et al, 2004; Canoy, Janssen en Vollaard, 2001; van der Meij, ter 
Beek, Postema en van der Putten, 2000): 

Grondverwerving voor het exploitatiegebied met betrekking tot planinhoud: 
o Hogere verwervingskosten dan verwacht; 
o Verwerving komt niet overeen met de onderlinge afspraken tussen de samenwerkende 

partijen; 
o Versnipperde grondeigendommen in het plangebied; 
o Langdurige onderhandelingen met de grondeigenaren over het verwerven van gronden. 

Inrichting (bouw- en woonrijp maken) van het exploitatiegebied: 
o Hogere inrichtingskosten dan verwacht; 
o Geen overeenkomst tussen de voltooide inrichting van de gronden en de vastgestelde 

afspraken tussen de partijen; 
o Langdurige onderhandelingen tussen de partijen; 
o Ruimtelijke en technische risico's die de inrichting van het openbaar gebied 

belemmeren. 

XI 



Gronduitgifte: 
o Tegenvallende gronduitgifteprijzen : 

Voor private partij is de gronduitgifteprijs tegenvallend, wanneer de 
uitgifteprijs hoger uitkomt dan is verwacht; 
Voor publieke partij is de gronduitgifteprijs tegenvallend, wanneer de 
uitgifteprijs lager uitkomt dan is verwacht. 

o Late oplevering van de bouw- en woonrijpe grond; 
o Langdurige onderhandelingen over bijstelling van het woningprogramma, grond- en 

vastgoedexploitatie. 

I H· -~~....---. -H I 
I I I 

Start I I I 
I I I 

Grondexploitatie - I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I .. .. .. 

Verwerving van Bouw- en Grondu itgifte 

-+ gronden f----. woonrijp ...... 
maken 

Figuur E: Risicoste/se/s van verwervingsrisico, inrichtingsrisico en gronduitgifterisico 

Risicostelsels 
De resultaten van de risico-inventarisatie zijn vastgelegd in risicostelsels (zie figuur F, G en H), 
waarin de risico-oorzaken en gevolgen zijn verwerkt . Hier gaat het om de inventarisatie van drie 
grondexploitatierisico's: 'verwervingsrisico', 'inrichtingsrisico' en 'gronduitgifterisico'. De 
geïnventariseerde grondexploitatierisico's gelden voor een gebiedsontwikkelingsproject, waarbij een 
GEM betrokken is. Deze risico's zijn algemeen die voor elke gebiedsontwikkelingsproject aanwezig 
kunnen zijn, dus niet specifiek voor een bepaald project. De risico-oorzaken zijn gecategoriseerd in 
categorieën. De gevolgen zijn onderverdeeld in 'geld', 'tijd' en 'kwaliteit'. Deze risico's zijn aan de 
hand van literatuur (Wigmans, 2002; kenniscentrum PPS, 2004-a; Groetelaers, 2004; Bruil et al, 
2004; Canoy, Janssen en Vollaard, 2001; van der Meij, ter Beek, Postema en van der Putten, 2000) 
en verkennende interviews geïnventariseerd. 

De geïnventariseerde gevolgen zijn onderverdeeld in 'geld', 'tijd' en 'kwaliteit'. Deze gevolgaspecten 
dienen afzonderlijk van elkaar bekeken moeten worden, omdat ieder aspect op een andere wijze 
effect zal hebben voor het project . Zo worden de gevolgen maatgevender. Deze aspecten zijn 
verkregen van 'Knibbe' (2002) : 

De gevolgen van een risico die onder het aspect 'Geld' vallen, dient aangepakt te worden door 
het maken van kosten. 

• Tijd: 
De gevolgen van een risico die onder het aspect 'Tijd' vallen, leiden tot het oplopen van 
vertragingen. Door vertragingen kan de verwerving, inrichting en/of gronduitgifte in tijd 
uitlopen als gevolg van een risico. 

• Kwaliteit : 
De gevolgen van een risico onder het aspect 'Kwaliteit', leiden tot slechte kwaliteit van de 
bouw- en woonrijp gemaakte gronden. Met slechte kwaliteit wordt bedoeld dat de resultaten 
niet voldoen aan de kwaliteitseisen van de participerende partijen binnen een GEM . 
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De risico-oorzaken zijn onderverdeeld in de volgende categorieën (kenniscentrum PPS, 2004-a): 

• Politieke, bestuurlijke en maatschaQQelijke aSQecten: 
Dit zijn de omgevingsrisico's waarbij gedacht kan worden aan politieke, bestuurlijke en 
maatschappelijke belemmeringen voor het gebiedsontwikkelingsproject (kenniscentrum PPS, 
2004-a) . 

• Economisch: 
Deze categorie valt onder de omgevingsrisico's voor een gebiedsontwikkelingsproject. Bij 
economische aspecten dient gefocust te worden op de ontwikkeling van de vastgoedmarkt en 
van de grondprijzen in de regio (kenniscentrum PPS, 2004-a). 

• Financiële Qarameters: 
Dit zijn de omgevingsrisico's voor gebiedsontwikkeling . Bij een gebiedsontwikkelingsproject 
wordt er rekening gehouden met financiële parameters voor de grondexploitatie, zoals de 
rentestand en inflatiecijfers. Wanneer deze parameters wijzigen kunnen de financiële aspecten 
van een project beïnvloed worden (kenniscentrum PPS, 2004-a) . 

• Wet- en regelgeving: 
Voor gebiedsontwikkelingsprojecten kan wet- en regelgeving als omgevingsrisico optreden. 
Wanneer de wet- en regelgeving wijzigt, kan dat effect hebben op de ra ndvoorwaa rden 
waarbinnen het project gerealiseerd moet worden, bijvoorbeeld milieunormen. De projecten 
kunnen ook geconfronteerd worden met bezwaarprocedures, claims van derden, etc ... 
(kenniscentrum PPS, 2004-a) . 

• Samenwerking (PPS-constructie): 
Dit zijn de projectrisico's voor de gebiedsontwikkelingsprojecten waarbij gedacht kan worden 
aan belangentegenstellingen, doel van een GEM en de afspraken tussen de samenwerkende 
partijen binnen een GEM. De samenwerkingsovereenkomst kan ook onvolkomenheden bevatten 
(kenniscentrum PPS, 2004-a). 

• Plankwaliteit: 
Plankwaliteit kan als projectrisico optreden voor de gebiedsontwikkelingsprojecten. Tijdens het 
opstellen van een plan met financiële cijfers worden diverse aannames gedaan, zoals de 
tijdsplanning en de kosten- en opbrengstenniveaus. Voor de betrouwbaarheid van de aannames 
en de uiteindelijke kwaliteit van het plan waarin een exploitatiemodel is opgesteld hangen 
risico's samen (kenniscentrum PPS, 2004-a). 

• Ruimtelijk (en technisch): 
Ruimtelijke risico's behoren tot de projectrisico's, omdat de ruimtelijke kenmerken van het 
plangebied per gebiedsontwikkelingsproject verschillen. Bij ruimtelijke (en technische) aspecten 
dient gefocust te worden op archeologische vondsten, ontsluiting van een gebied, 
bodemgesteldheid, etc ... (kenniscentrum PPS, 2004-a). 
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Oorzaak: 
Bron: Politieke, bestuurlijke en 
maatschappelijke aspecten 

- Wijzigend overheidsbeleid 
- Ontbreken van een goede 
communicatie en voorlichting met 
de omgeving en de grondeigenaren 
- Vertragende acties/blokkades van 
betrokke ne n/ belangengroe pe ringe n 
- Beroep van de grondeigenaar tot 
zelfrealisatie 

Bron: Economisch 

- Tegenvallende economische 
conjunctuur waardoor de 
verwervingskosten stijgen 
- Geen beschikbaarheid van 
financiering 

Bron: Financiële parameters 

- Tegenvallende marktconjunctuur 
waardoor de rentestijgingen/ 
afwijkingen tegenvallend zijn voor 
de verwerving van de gronden 

Bron: Wet- en regelgeving 

- Tegenvallende 
machtsinstrumentarium van de 
publieke partij (Onteigening en Wet 
Voorkeursrecht Gemeente) 
- Wijzig ing van bestemmingsplan 

Bron: Samenwerking 

- Geen of onduidelijke afspraken 
tussen de partijen binnen de GEM 
over verwerving en gronduitgifte 
- Onduidelijkheid en/of wijziging 
scope 
- Belangentegenstelling over de 
pianinhoud 
- Geen kennis en kunde van de 
partijen binnen de GEM over het 
verwerven van gronden 
- Partij is niet bereid om dit r isico te 
dragen 

Bron: PIankwaliteit 

- Lage raming van de 
verwervingskosten 

Bron: Ruimtelijk 

- Versnipperde grondeigendom In 
het plangebied 
- Uitlekken van plannen naar derden 
die in het plangebied gronden 
bezitten 

Gebeurtenis: 

Verwervingsrisico 

Figuur F: Risicostelsel voor verwerving van gronden in het plangebied 

Gevolg 
(Geld, Tijd, Kwaliteit): 

Hogere 
verwervingskosten dan 
verwacht (Geld); 

Verwerving komt niet 
overeen met de 
afspraken binnen de 
GEM, over (Kwaliteit): 
- Maximale 
verwervingskosten 
- Criteria van de 
partijen 
- Dergelijke 
verwervingsbeslissingen 

Geen verwerving 
(Kwaliteit); 

Langdurige 
onderhandelingen, over 
(Tijd) : 
- Grondprijs 
- Onteigening 
- Samenwerking met de 
grondeigenaar 

Geen overeenstemming 
tussen de partijen 
binnen de GEM over de 
verworven gronden 
(Kwaliteit) . 
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Oorzaak: Gebeurtenis: 
Bron: Politieke, bestuurlijke en 
maatschappelijke aspecten 

- Geen politieke en 
maatschappelijke draagvlak voor 
het project (bijv. acties van 
protestgroepen ) 
- Wijzigend overheidsbeleid 
(wijzigend bestemmingsplan) 
- Ontbreken van een goede 
communicatie en voorlichting met 
de omgeving 
- Vertragende acties/blokkades van 
betrokkenen/belangengroeperingen 
waardoor de vergunningen niet 
tijdig verkregen worden 

Bron: Economisch 

- Geen beschikbaarheid van 
financlerinQ 
Bron: Financiële parameters 

- Tegenvallende marktconjunctuur 
waardoor de rentestijgingen/ 
afwijkingen tegenvallend zijn voor 
de inrichtingskosten (stijgende 
bouwkosten) 

Bron: Wet- en regelgeving 

- Wijzigingen in wet- en 
regelgeving, zoals milieunormen, 
ve iligheidsnormen, fiscaliteit 
- Wijziging van bestemmingsplan 
- Vertraging door 
bezwaarprocedures 
- Claims van derden (betrokkenen, Inrichtingsrisico 
belanghebbenden, 
overheidsorganen) 

Bron: Samenwerking 

- Geen of onduidelijke afspraken 
tussen de partijen binnen de GEM 
over Inrichting van het 
exploitatiegebied 
- Onduidelijkheid en/of wijziging 
scope en doel van de inrichting 
- Geen kennis en kunde van de 
partijen binnen de GEM over de 
inrichting van het exploitatiegebied 
- Belangentegenstellingen tussen de 
partijen, over: Planinhoud, 
Oplevering en Uitgifteprijzen van de 
Ingerichte gronden 
- Partij is niet bereid om dit risico te 
dragen 

Bron: Plankwaliteit 

- Inrichtingskosten laag geraamd 

Bron: Ruimtelijk en technisch 

- Gronden niet verworven die in het 
plangebied liggen 
- Ruimtelijke risico : Ongeschikte 
bodemkwalIteit (stabiliteit, 
verontreiniging, draagkracht). 
grondwaterbescherming, 
faunabescherming en 
bereikbaarheid locatie 
- Technische risico : Verkeerde 
programma van eisen, 
bouwmethode en verkeerde faserinQ 

Figuur G: Risicostelsel voor inrichting van het exploitatiegebied 

Gevolg 
(Geld, Tijd, Kwaliteit): 

Hogere inrichtingskosten 
dan verwacht (financiële 
tegenvallers) (Geld); 

Geen overeenkomst 
tussen de voltooide 
Inrichting en de 
afspraken tussen de 
partijen, over 
(Kwaliteit) : 
- Maximale 
inrichtingskosten 
- Criteria van de 
partijen 
- Dergelijke 
inrichtingsbeslissingen 

Geen inrichting van het 
exploitatiegebied , of niet 
voltooid (Geld, 
Kwaliteit) ; 

langdurige 
onderhandelingen (Tijd); 

Tegenvallende kwaliteit 
van de inrichting 
(Kwaliteit) . 
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Oorzaak: Gebeurtenis: 
Gevolg 

(Geld, Tijd, Kwaliteit): 

Bron: Politieke, bestuurlijke en 
maatschappelijke aspecten 

- Geen politieke en 
maatschappelijke draagvlak voor Geen ultg Ifte van de 
het project (bijv. acties van bouw- en woonrijpe 
protestgroepen) gronden (Kwaliteit, 
- Wijzigend overheidsbeleid Geld); 
(wijzigend bestemmingsplan) 
- Vertragende acties/blokkades van 
betrokkenen/belangengroeperingen 

Bron: Economisch 

- Tegenvallende economische 
conjunctuur waardoor geen vraag Tegenvallende 
naar nieuwe woningen en bouwrijpe gronduitgifteprijzen 
kavels is (Geld): 
- Geen beschikbaarheid van 
financiering bij de grondafnemers Voor private partij is de 

gronduitgifteprijs 
Bron: Financiële parameters tegenvallend, wanneer 

de uitgifteprijs hoger 
- Tegenvallende marktconjunctuur uitkomt dan is verwacht. 
waardoor de rentestljgingen/ 
afwijkingen tegenvallend zijn voor Voor publieke partij is de 
de uitgifte van de gronden gronduitgifteprijs 

tegenvallend, wanneer 
Bron: Wet- en regelgeving de uitgifteprijs lager 

uitkomt dan is verwacht. 
- Wijzig ing van bestemmingsplan GronduitQifterisico 
- Vertraging door 
bezwaarprocedures 
- Claims van derden (betrokkenen, 
belanghebbenden, betrokken 
publieke partijen) 

Bron: Samenwerking 
Late oplevering van de 

- Geen of onduidelijke afspraken bouw- en woonrijpe 
over gronduitgifte grond (Tijd); 
- Belangentegenstellingen en 
conflicten tussen de partijen over de 
planinhoud van het 
woningprogramma, financiële 
risicoverdelI ng en 
grondu itgifteprijzen 
- Onduidelijkheid en/of wijz iging 
scope en doel van gronduitgifte 
- Private partij is niet bereid om de 
grond over te nemen van de GEM 

Langdurige 
Bron: Plankwaliteit onderhandelingen over 

bijstelling van het 
- Hoge raming gronduitgifteprijzen woningprogramma, 

grond -, en 
Bron: Ruimtelijk en technisch vastgoedexploitatie 

(Tijd) . 
- Geen of kwalitatief slechte 
inrichting van het exploitatiegebied 

Figuur H: Risicostelsel voor gronduitgifte 
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Toelichting Risicostelsels 

De resultaten van de inventarisatie zijn vastgelegd in risicostelsels (zie figuur F, G en H), waarin de 
risico-oorzaken en gevolgen zijn verwerkt. De geïnventariseerde risico-oorzaken met de mogelijke 
gevolgen worden hier toegelicht: 

• Verwervingsrisico: 

Bron: Politieke. bestuurlijke en maatschappelijke aspecten 
Dit zijn de omgevingsrisico's waarbij gedacht kan worden aan politieke, bestuurlijke en 
maatschappelijke belemmeringen voor het gebiedsontwikkelingsproject. 

Tot deze categorie behoren risico-oorzaken die leiden tot verwervingsrisico. Wijzigend 
overheidsbeleid is één van deze risico-oorzaken, waardoor de kans ontstaat dat het hele project 
gesneuveld kan worden. In dat geval heeft het geen nut meer om de gronden alsnog te verwerven . 
Wijzigend overheidsbeleid kan ook leiden tot een onduidelijke scope bij de gebiedsontwikkeling, 
waardoor de verwerving langdurig verloopt. 

Ontbreken van een goede communicatie met de omgeving en de grondeigenaren, kan leiden tot 
onvoldoende maatschappelijk draagvlak voor de gebiedsontwikkeling. Zonder goede communicatie 
met de grondeigenaren, wordt het lastig om deze actoren te overtuigen om hun gronden over te 
dragen aan de GEM . Hierdoor kunnen de gronden niet verworven worden of het verloopt langdurig . 

Acties/blokkades van betrokkenen/belangengroeperingen voor het project kan vertraging opleveren 
voor de verwerving van de gronden in het plangebied. De private partijen met een grondpositie in 
het plangebied kunnen zich beroepen op het recht tot zelfrealisatie . Dit betekent langdurige en 
moeizame onteigeningsprocedures. 

Bron: Economisch 
Deze categorie valt onder de omgevingsrisico's voor een gebiedsontwikkelingsprOject. 

Eén van de risico-oorzaken die onder deze categorie valt, is de tegenvallende economische 
conjunctuur. Hierdoor bestaat de kans dat de verwervingskosten stijgen. Hiermee stijgen ook de 
totale grondexploitatiekosten, waardoor het uiteindelijke rendement minder wordt. 

GEM en de participerende partijen lopen ook het risico dat er geen beschikbaarheid van financiering 
is. Hierdoor wordt het lastig om de projectactiviteiten uit te voeren, zoals verwerving, inrichting en 
gronduitgifte. 

Bron: Financiële parameters 
Dit zijn de omgevingsrisico's voor gebiedsontwikkeling, waarin tegenvallende marktconjunctuur een 
groot risico-oorzaak is voor de hoofdactiviteiten. Tegenvallende marktconjunctuur waardoor de 
rentestijgingen/afwijkingen tegenvallend zijn, die leiden tot stijgende verwervingskosten en 
bouwkosten voor de inrichting. Hierdoor zullen ook de gronduitgifteprijzen stijgen die leidt tot 
minder vraag naar nieuwe woningen, en bouw- en woonrijpe kavels. 

Bron: Wet- en regelgeving 
Voor gebiedsontwikkelingsprojecten kan wet- en regelgeving als omgevingsrisico optreden. Wet- en 
regelgeving kan tegenvallend zijn voor de ontwikkeling van het gebiedsontwikkelingsproject. 
Machtsinstrumentarium van de gemeente met betrekking tot verwerving kan daarmee ook 
tegenvallend worden. De gemeente heeft de mogelijkheid om onteigening toe te passen, wanneer 
de eigenaar van de grond niet wil meewerken voor verwerving . De Onteigeningswet en Wet 
Voorkeursrecht kan enkel toegepast worden in geval van algemene publieke belangen. Het 
machtsinstrumentarium van de gemeente kan tegenvallend zijn, wanneer de Rechter denkt dat er 
geen sprake is van publieke belangen of dat er sprake is van machtsmisbruik door de gemeente. Als 
de grondeigenaar zelf de plannen (bijv . woningbouw) wil uitvoeren op het plangebied, dan hoeft 
deze partij de grond niet uit te geven aan de gemeente. In deze gevallen kan de Onteigeningswet en 
Wet Voorkeursrecht niet toegepast worden, dus wordt het voor de gemeente zeer lastig om de 
gronden te verwerven. 

Wijzigende bestemmingplan is ook een belemmering voor de ontwikkeling van het 
gebiedsontwikkelingsproject en daarmee voor de verwerving van de gronden. Bestemmingsplan 
wordt beschermd door de wet- en regelgeving, daarom valt dit ook onder de categorie wet- en 
regelgeving. Door de wijziging aan het bestemmingsplan, kan het hele project gesneuveld worden 
en heeft de grondverwerving geen nut meer. 
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Bron: Samenwerking 
Dit zijn de project- en organisatierisico's voor de gebiedsontwikkelingsprojecten waarbij gedacht kan 
worden aan belangentegenstellingen, en onduidelijke doel en projectafspraken. 

Tot deze categorie behoren risico-oorzaken die leiden tot verwervingsrisico. Wanneer er geen 
afspraken zijn gemaakt over gronduitgifte( -prijs), dan is het verwerven van gronden risicovol. 
Zonder projectafspraken blijft het voor de partijen onbekend of de verwervingskosten terugverdiend 
zullen worden . Geen of onduidelijke afspraken tussen de partijen binnen een GEM over verwerving 
en gronduitgifte, kan een risico-oorzaak vormen voor de verwerving . 

Onduidelijkheid en/of wijziging scope i.v.m. gebiedsontwikkeling, waardoor het doel van verwerving 
ook onduidelijk blijft, is ook een risico-oorzaak voor verwerving. Hierdoor kan de verwerving van 
gronden langdurig verlopen. 

Een andere risico-oorzaak voor verwerving is dat er geen overeenstemming of belangentegenstelling 
is tussen de participerende partijen binnen een GEM. Het gaat over de belangentegenstelling voor de 
verwervingskosten, en relatie van de partiCiperende partijen tot de GEM met betrekking tot 
verwerving. Als gevolg van de verwervingsrisico kan de verwerving niet overeenkomen met de 
afspraken tussen de partijen binnen GEM. Deze afspraken zijn maximale verwervingskosten, criteria 
van contractexploitatieopzet en dergelijke verwervingsbeslissingen die door de GEM is genomen. 

Geen kennis en kunde van de participerende partijen over het verwerven van gronden leidt tot: 
langdurig verloop van onderhandelingen over verwerving, hogere verwervingskosten, of geen 
overeenkomst tussen de contractafspraken en de gerealiseerde verwerving. 

Bron: Plankwaliteit 
Plankwaliteit kan als projectrisico optreden voor de gebiedsontwikkelingsprojecten. Aan de hand van 
de vastgestelde planinhoud worden de verwervingskosten geraamd door de GEM en/of de 
participerende partijen. Planinhoud die kwalitatief minder goed is opgebouwd, brengt de risico met 
zich mee dat de raming van de verwervingskosten te hoog of te laag zijn. Te hoge of te lage raming 
van de verwervingskosten brengt verwervingsrisico met zich mee. Dit leidt tot langdurige 
onderhandelingen over grondprijs en langdurige verwervingsbeslissingen tussen de samenwerkende 
partijen en/of de grondeigenaren . 

Bron: Ruimtelijk 
Ruimtelijke risico's behoren tot de projectrisico's, omdat de ruimtelijke kenmerken van het 
plangebied per gebiedsontwikkelingsproject verschillend is. Versnipperde grondeigendom in het 
plangebied leidt tot verwervingsrisico. Hierdoor bestaat de kans dat de gronden niet verworven 
kunnen worden, of dat het verwervingsproces zeer moeizaam verloopt vanwege de langdurige 
onderhandelingen tussen de grondeigenaar en de verwerver. 

Bij gebiedsontwikkelingsprojecten is er meestal sprake van versnipperde grondeigendom in het 
plangebied als ruimtelijk kenmerk. Zodra de plannen uitlekken naar de derden die grond bezitten in 
het plangebied, bestaat de kans dat de grondeigenaren de grondprijzen verhogen . Voor de GEM 
zullen de verwervingskosten hoger uitkomen dan is verwacht of geraamd. 

Inrichtingsrisico: 

Bron: Politieke. bestuurlijke en maatschappelijke aspecten 
Dit zijn de omgevingsrisico's waarbij gedacht kan worden aan politieke, bestuurlijke en 
maatschappelijke draagvlak als risico-oorzaak voor de inrichting van het exploitatiegebied. Zodra er 
geen politieke, maatschappelijke en/of bestuurlijke draagvlak is voor het 
gebiedsontwikkelingsproject, kan een GEM niet starten met het bouw- en woonrijp maken van het 
plangebied. De onderhandelingen met de politieke, bestuurlijke en/of maatschappelijke organen 
kunnen langdurig verlopen totdat er draagvlak gecreëerd kan worden voor het 
gebiedsontwikkelingsproject. 

Wijzigend overheidsbeleid is één van deze risico-oorzaken. Hierdoor ontstaat de kans dat de 
inrichting van het exploitatiegebied niet doorgaat of dat de onderhandelingen langdurig verlopen 
met de overheidsorganen. Door deze risico-oorzaak kunnen de inrichtingskosten ook stijgen, omdat 
het plan aangepast moet worden om te voldoen aan het overheidsbeleid. 

Ontbreken van een goede communicatie met de omgeving en de grondeigenaren kan leiden tot 
onvoldoende maatSChappelijk draagvlak voor de gebiedsontwikkeling . Zonder goede communicatie 
met de omgeving wordt het lastig om voldoende maatschappelijk draagvlak te creëren voor de 
ontwikkeling van het gebiedontwikkelingsproject. 
Door acties/blokkades van betrokkenen/belangengroeperingen voor het project worden de 
procedures complex voor het krijgen van vergunningen. Hierdoor kunnen de vergunningen niet tijdig 
gekregen worden. 
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Bron: Economisch 
GEM en de participerende partijen lopen het risico dat er geen beschikbaarheid van financiering is. 
Hierdoor wordt het lastig om de inrichting van het exploitatiegebied uit te voeren . Daarom kan de 
inrichting langdurig verlopen en/of van lage kwaliteit opgeleverd worden. Een andere mogelijke 
gevolg is dat de opgeleverde bouw- en woonrijpe grond niet overeenkomt met de afspraken tussen 
de participerende partijen binnen de GEM. 

Bron: Financiële parameters 
Tegenvallende marktconjunctuur waardoor de rentestijgingen/afwijkingen tegenvallend zijn, die 
leiden tot stijgende bouwkosten voor de inrichting van het exploitatiegebied. Hierdoor zullen de 
inrichtingskosten stijgen die leidt tot hoge uitgaven voor de grondexploitatie, waardoor het 
grondexploitatierendement daalt. 

Bron: Wet- en regelgeVing 
Wijzigende bestemmingplan is een belemmering voor de ontwikkeling van het 
gebiedsontwikkelingsproject en daarmee voor de inrichting van het exploitatiegebied . Door de 
wijziging aan het bestemmingsplan, kan het hele project gesneuveld worden en heeft de inrichting 
van het exploitatiegebied geen nut meer. Planwijzigingen kan ook leiden tot langdurige 
onderhandelingen en hoge kosten. 

Wijzigingen in de wet- en regelgeving, over de normen die betrekking hebben op het 
gebiedsontwikkelingsproject (milieunormen, veiligheidsnormen, fiscaliteit) , kunnen leiden tot 
aanpassingen in het plan waardoor de kosten stijgen en het inrichtingsproces langdurig verloopt. 

Bezwaarprocedures van betrokkenen/belangengroeperingen en claims van derden leiden tot 
vertraging voor de inrichting van het exploitatiegebied. Voordat de bezwaarprocedures afgerond 
worden, is het niet verstandig om te starten met het bouw- en woonrijp maken van het plangebied . 
De kans bestaat dat het project of gedeelte daarvan niet uitgevoerd mag worden . Claims van derden 
leiden ook tot vertraging of kostenverhoging voor de inrichting van het exploitatiegebied . Derden 
eisen dan grond in het plangebied of geld van de GEM, omdat ze vinden dat ze daarop het recht 
hebben vanwege de negatieve invloed van het gebiedsontwikkelingsproject. Wanneer de 
verkoopcijfers van een winkelier, in de buurt van het plangebied, negatief beïnvloed wordt door het 
project dan eist deze partij een vergoeding van de GEM of gemeente. Door de claims van derden 
kan het project ook vertraagd worden, omdat het grote onzekerheden met zich meebrengt. De GEM 
zal tot de besluitvorming van de claims afwachten voordat deze verder gaat met de inrichting van 
het exploitatiegebied . 

Bron: Samenwerking 
Tijdens de intentieovereenkomst maken partijen afspraken over de inrichting van het 
exploitatiegebied, zoals de inhoud, betaling, risicoverdeling tussen de partijen, etc ... Wanneer er 
geen of onduidelijke afspraken worden gemaakt, over de inrichting van het exploitatiegebied, dan is 
de kans op vertraging en slechte kwaliteit zeer groot. Zonder duidelijke afspraken is het een lastige 
taak om de gronden naar wensen bouw- en woonrijp te krijgen en de samenwerking effectief en 
efficiënt te laten verlopen. Onduidelijkheid en/of wijziging scope i.v.m. gebiedsontwikkeling, 
waardoor het doel van de inrichting ook onduidelijk blijft, is ook een risico-oorzaak. Hierdoor kan de 
inrichting langdurig verlopen en slechte kwaliteit hebben die niet naar wensen is van de partijen 
binnen de GEM. 

Geen kennis en kunde van de participerende partijen over de inrichting van het exploitatiegebied, 
leidt tot langdurig verloop van onderhandelingen over de inhoud, betaling en risicoverdeling tussen 
de partijen. Hierdoor wordt de inrichting uiteindelijk vertraagd . Gebrek aan kennis over de inrichting 
kan ook leiden tot een bouw- en woonrijpe grond die niet naar wensen is van de partijen binnen de 
GEM. 
Door planinhoudelijke controverse tussen de partijen binnen de GEM over de inrichting van 
exploitatiegebied, ontstaat de inrichtingsrisico. Hierdoor kan de inrichting vertraagd worden en het 
kan ook zijn de opgeleverde bouw- en woonrijpe grond niet overeenkomt met de afspraken. 

Het kan zijn dat één van de participerende partijen binnen de GEM, het risico met betrekking tot de 
openbare voorzieningen niet wil dragen. In zo'n geval bestaat de kans dat het project sneuvelt. 

Bron: Plankwaliteit 
Aan de hand van de vastgestelde planinhoud worden de inrichtingskosten geraamd door de GEM 
en/of de participerende partijen . Planinhoud die kwalitatief minder goed is opgebouwd, brengt de 
risico met zich mee dat de raming van de inrichtingskosten te hoog of te laag zijn. Te hoge of te 
lage raming van de inrichtingskosten brengt de inrichtingsrisico met zich mee. Dit leidt tot 
belangentegenstelling tussen de partijen, langdurige onderhandelingen over de inrichtingsprijs en 
langdurige inrichtingsbeslissingen. 
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Bron: Ruimtelijk en technisch 
Wanneer de gronden in het plangebied niet verworven zijn, kan een GEM niet starten met het bouw
en woonrijp maken van het plangebied. Als gevolg hiervan kan het zijn dat er helemaal geen 
inrichtingsactiviteiten uitgevoerd worden, of de oplevering van de bouw- en woonrijpe grond wordt 
vertraagd . 

Ruimtelijke kenmerken van het plangebied zoals ongeschikte bodemkwaliteit (stabiliteit, 
verontreiniging, draagkracht), grondwaterbescherming, faunabescherming en bereikbaarheid locatie 
kunnen een risico vormen voor de inrichting van het exploitatiegebied. Als gevolg van de ruimtelijke 
kenmerken kan de inrichting niet uitgevoerd worden . Het kan ook zijn dat de planinhoud gewijzigd 
wordt of de inrichtingskosten kunnen stijgen. 

Technische risico-oorzaken kunnen ook leiden tot de inrichtingsrisico. Onder de technische risico
oorzaken wordt verstaan: verkeerde programma van eisen, -bouwmethode en -fasering. Hierdoor 
komt de kwaliteit van de opgeleverde bouw- en woonrijpe gronden in gevaar, waarin de wensen van 
de GEM en de participerende partijen niet worden gerealiseerd. Door deze risico-oorzaak kan de 
inrichting vertragen en/of de inrichtingskosten stijgen. 

• Gronduitgifterisico: 

Bron: Politieke. bestuurlijke en maatschappelijke aspecten 
Zodra er geen politieke, maatschappelijke en bestuurlijke draagvlak is voor het 
gebiedsontwikkelingsproject, kan een GEM de bouw- en woonrijp gemaakte gronden niet uitgeven 
aan de private partijen. Zonder draagvlak voor het gebiedsontwikkelingsproject kunnen de private 
partijen niet starten met de vastgoedexploitatie. Daarom hebben de private partijen geen belang 
aan grond wanneer er geen draagvlak voor het gebiedsontwikkelingsproject is gecreëerd . De 
onderhandelingen met de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke organen kunnen ook langdurig 
verlopen totdat er draagvlak gecreëerd kan worden. In zo'n geval is er sprake van langdurige 
gronduitgifte. 
Wijzigend overheidsbeleid is één van deze risico-oorzaken, waardoor de kans ontstaat dat de 
gronden niet uitgegeven worden aan de private partijen . Het kan ook zijn dat de gronduitgifte 
langdurig verloopt vanwege de langdurige onderhandelingen met de overheidsorganen over het 
beleid. 
Acties/blokkades van betrokkenen/belangengroeperingen voor het project kan vertraging opleveren 
voor de gronduitgifte. Door acties/blokkades van betrokkenen/belangengroeperingen wordt het 
plangebied minder aantrekkelijk voor de private partijen die vastgoedexploitatie willen realiseren. 
Als gevolg hiervan kunnen de gronden niet uitgegeven worden of verloopt langdurig. 

Bron: Economisch 
Bij geen beschikbaarheid van financiering bij de grondafnemers, loopt een GEM het risico dat de 
gronden niet uitgegeven worden. Gronduitgifte kan ook langdurig verlopen vanwege het aantrekken 
van financiering op de kapitaalmarkt. Tegenvallende economische conjunctuur waardoor geen vraag 
naar nieuwe woningen en/of bouwrijpe kavels is, is ook een risico-oorzaak voor de gronduitgifte. 

Bron: Financiële parameters 
Tegenvallende marktconjunctuur waardoor de rentestijgingen/afwijkingen tegenvallend zijn, die 
leiden tot stijgende gronduitgifteprijzen. Hierdoor worden de bouw- en woonrijp gemaakte gronden 
minder aantrekkelijk voor de grondafnemers. Als gevolg hiervan verloopt de gronduitgifte zeer lastig 
en langdurig. 

Bron: Wet- en regelgeving 
Door wijzigend bestemmingsplan ontstaat de kans dat de gronden niet uitgegeven worden aan de 
grondafnemers. Het kan ook zijn dat de gronduitgifte langdurig verloopt, vanwege de langdurige 
onderhandelingen met de overheidsorganen over de bestemmingsplan. Voor de afnemers van de 
gronden kan het zijn dat de gewijzigde bestemmingsplan minder aantrekkelijk wordt . 

Bezwaarprocedures van betrokkenen/belangengroeperingen en claims van derden leiden tot 
vertraging voor de gronduitgifte. Om zeker te zijn dat er geen belemmeringen ontstaan tijdens de 
vastgoedexploitatie, is het verstandig om alle bezwaarprocedures af te ronden voordat een private 
partij de gronden afneemt. Claims van derden leiden ook tot vertraging voor de gronduitgifte, omdat 
het plangebied minder aantrekkelijk wordt voor de vastgoedexploitatie. 

Bron: Samenwerking 
Tijdens de intentieovereenkomst maken partijen afspraken over de gronduitgifte. Deze afspraken 
gaan over afnameplicht, afnamerecht, betaling en risicoverdeling tussen de partijen, etc... . 
Wanneer er geen of onduidelijke afspraken worden gemaakt voor de gronduitgifte, dan is de kans op 
vertraging zeer groot. Zonder duidelijke afspraken is het moeilijk om de gronduitgifte op de juiste 
wijze en zonder vertraging te laten plaatsvinden. 
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Door belangentegenstellingen kan de gronduitgifte vertragen en/of de gronduitgifteprijzen niet naar 
wensen uitkomen van de partijen. 
Het kan zijn dat de grondafnemer niet bereid is om de grond over te nemen van de GEM, indien er 
geen sprake is van afnameplicht. Als gevolg hiervan is er geen of vertraagde gronduitgifte. 

Bron: Plankwaliteit 
Aan de hand van de vastgestelde planinhoud en de grondwaardemethode worden de 
gronduitgifteprijzen geraamd door de GEM en/of de participerende partijen. Planinhoud die 
kwalitatief minder goed is opgebouwd, brengt de risico met zich mee dat de raming van de 
gronduitgifteprijzen te hoog of te laag zijn. Te hoge of te lage raming van de gronduitgifteprijzen 
brengt gronduitgifterisico met zich mee. Dit leidt tot belangentegenstellingen tussen de partijen en 
langdurige onderhandelingen over de gronduitgifteprijzen . 

Bron: Ruimtelijk en technisch 
Wanneer het exploitatiegebied niet of slecht is ingericht, loopt het project het risico dat er geen 
gronduitgifte plaatsvindt. Het kan ook zijn dat de gronduitgifte vertraagd wordt. 

XXI 



Bijlage V: Expertbijeenkomst AT Osborne BV 

Op vrijdag 9 november 2007 om 15:30 uur is een expertbijeenkomst georganiseerd binnen AT 
Osborne BV. Tijdens deze bijeenkomst waren 6 experts aanwezig op het gebied van 
'gebiedsontwikkeling' en 'risicomanagement'. 

Voor de expertbijeenkomst zijn de risico-oorzaken uit de drie risicostelsels samengevoegd tot één 
lijst. De experts hebben niet apart naar de drie hoofdactiviteiten gekeken, maar naar het totale 
project in de startfase. Tijdens deze bijeenkomst hebben de experts de risico-oorzaken geprioriteerd 
die de grootste belemmering en invloed op het rendement kunnen veroorzaken voor de 
grondexploitatie van een gebiedsontwikkelingsproject. 

De lijst met de risico-oorzaken voor het totale gebiedsontwikkelingsproject, dat is voorgelegd tijdens 
de expertbijeenkomst: 

1 - Geen politieke en/of maatschappelijke draagvlak voor het project (bijv. acties en protesten). 

2 - Wijzigend overheidsbeleid . 

3 - Ontbreken van een goede communicatie en voorlichting met de omgeving (en grondeigenaren) . 

4 - Vertragende acties/blokkades van betrokkenen/ belangengroeperingen. 

5 - Tegenvallende economische conjunctuur, waardoor de ontwikkeling van de grondprijzen en de 

afzetmogelijkheden van gronden nadelig uitkomen. 

6 - Geen beschikbaarheid van financiering bij de GEM en/of bij de participerende partijen. 

7 - Tegenvallende marktconjunctuur waardoor de rentestijgingen/afwijkingen tegenvallend zijn voor 

de verwervingskosten, inrichtingskosten en gronduitgifteprijzen. 

8 - Tegenvallende wet- en regelgeving voor het project op het gebied van bestemmingsplan, 

bezwaarprocedures, claims en machtsinstrumenten. 

9 - Geen of onduidelijke afspraken tussen de samenwerkende partijen binnen de GEM over 

grondverwerving, inrichting en gronduitgifte. 

10 - Onduidelijkheid en/of wijziging scope van het project. 

11 - Geen kennis en kunde van de partijen binnen de GEM over de activiteiten die uitgevoerd 

moeten worden voor de grondexploitatie. 

12 - Belangentegenstelling en conflicten tussen de partijen over de planinhoud van het 

woningprogramma, gronduitgifte en de prijzen daarvan. 

13 - Eén van de samenwerkende partijen is niet bereid om het risico van een bepaalde activiteit te 

dragen of mee te werken. 

14 - Foute raming van de verwervingskosten, inrichtingskosten en/of gronduitgifteprijzen. 

15 - Tegenvallende ruimtelijke aspecten zoals versnipperde grondeigendom, tegenvallende 

kenmerken van de grond en kwalitatief slechte inrichting. 

Tijdens de bijeenkomst is een matrix voorgelegd aan de experts, die in figuur K is weergegeven . In 
deze matrix zijn de risico-oorzaken verticaal (links) en horizontaal (rechts) tegenover elkaar 
geplaatst. Alle risico-oorzaken zijn met elkaar vergeleken waarin per vergelijking is gekeken welke 
risico-oorzaak belangrijker is, dus welke risico-oorzaak het meest negatieve effect op het totale 
project heeft. In de vakjes zijn de nummers '0', '1' of '2' ingevuld: 

2 = Risico-oorzaak aan de linkerkant (verticaal) is belangrijker dan de risico-oorzaak die aan de 
rechterkant (horizontaal) van de matrix is geplaatst. 

1 = Beide Risico-oorzaken zijn even belangrijk. 
o = Risico-oorzaak aan de rechterkant (horizontaal) is belangrijker dan de risico-oorzaak die aan de 

linkerkant (verticaal) is geplaatst. 

Vervolgens zijn de scores in de vakjes horizontaal per risico-oorzaak, dus van links naar rechts, 
opgeteld. Uiteindelijk wordt er gekeken welke risico-oorzaken aan de linkerkant (verticaal) de 
hoogste eindscores hebben gehaald. De eindscores per risico-oorzaak wordt in figuur L 
weergegeven. 
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Figuur K: Matrix voor prioriteren van de risico-oorzaken 
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Risico-oorzaken priorileren X X 

Geen communicatie en voorlichting met omgeving 31 15 

Wijzigend overheidsbeleid 35 14 

Tegenliggende ruimtelijke (en technische) aspecten 45 13 

Tegenliggende wet- en regelgeving 47 12 

Geen kennis en kunde van de partijen in de GEM 60 11 

Vertragende blokkades van betrokkenen 63 10 

Foute raming van kosten en/of opbrengsten 68 9 

Tegenliggende economische conjunctuur 73 8 

Teaenvallende marktcon "unctuur 76 1 

Geen politieke en/of maatschappelijke draagvlak 78 6 

Onduidelijkheid en/of wijziging scope 84 5 

Partij is niet bereid om het risico te dragen 84 4 

Geen of onduidelijke afspraken tussen de partijen 85 3 

8etangentegenstelling en conflicten tussen de partijen 91 2 

Geen beschikbaarheid van financierina 127 1 

Figuur L: Risico-oorzaken met eindscores en prioritering 
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Uit de expertbijeenkomst zijn er zes belangrijkste risico-oorzaken uitgekomen. De belangrijkste 
risico-oorzaken voor het hele gebiedsontwikkelingsproject zijn de volgende : 

1. Geen beschikbaarheid van financiering bij de GEM enjof bij de participerende partijen; 

2. Belangentegenstelling en conflicten tussen de partijen over de planinhoud van het woningprogramma, 
gronduitgifte en de prij zen daarvan ' 

3. Geen of onduidelijke afspraken tussen de partijen binnen de GEM over grondverwerving, inrichting en 
gronduitgifte . 

4. Eén van de samenwerkende partijen Is niet bereid om het risico van een bepaalde activiteit te dragen 
of mee te werken ' 

5. Onduidelijkheid enjof wijziging scope van het project; 

6. Geen politieke enjof maatschappelijke draagvlak voor het gebiedsontwikkelingsproject (bijv. acties en 
protesten) . 
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